
Budget 2021-2024

Miljø- og Planlægningsudvalget
Forslag til råderum
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

MPU 1 11
Undlade opsætning og nedtagning af kommunale badebroer samt fjernelse af tang og ophør
med udgravning af sejlrende -133.000 -133.000 -133.000 -133.000

MPU2 11
Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted Badestand, Mikkelborg strandeng og Rungsted
Strandvej 274 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000

MPU 3 11 Kollektiv trafik - ophør med flextur -557.000 -557.000 -557.000 -557.000
MPU 4 11 Kollektiv trafik - driftsbesparelse -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

MPU 5 11
Reduktion  af antallet af skraldespande langs kommunens veje og grønne områder

0 -120.000 -120.000 -120.000
MPU 6 12 Vandløb, reducere grødeskæring og øvrig vedligehold -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
MPU 7 12 Sektorplanlægning -120.000 -120.000 -120.000 -120.000

I alt -1.446.000 -2.066.000 -2.066.000 -2.066.000

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024
MPU 1 11 Kollektiv trafik - udvide driften på 150 S 275.000 550.000 550.000 550.000
MPU 2 11 Strategi for udbredelse af fibernet i kommunen - ikke en kommunal opgave 0 0 0 0
MPU 3 12 Klimaforebyggelse i det geografiske område 300.000 300.000 300.000 300.000
MPU 4 12 Mere biodiversitet i grønne områder 70.000 500.000 500.000 500.000
MPU 5 12 Fremtidens varmeforsyning 300.000 200.000 200.000 0
MPU 6 80 Grøn indkøbspolitik uddannelse 600.000, økologisk indkøb 1.100.000 1.700.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
MPU 7 80 Artitekturpolitik 300.000 0 0 0

Afledt drift af anlægsønsker:
MPU 5 11 Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringpladser 9.000 18.000 18.000 18.000
MPU 6 11 Pulje til udmøntning af tiltag fra mobilitetsplan 12.500 25.000 50.000 75.000

I alt 2.966.500 2.693.000 2.718.000 2.543.000

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024
MPU 1 11 Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringpladser 500.000 0 0 200.000
MPU 2 11 Pulje til udmøntning af tiltag fra mobilitetsplan 500.000 500.000 500.000 500.000
MPU 3 11 Kunst i Bymidten 200.000 50.000 50.000 50.000

I alt 1.200.000 550.000 550.000 750.000
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Råderumsforslag 

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

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
76.000 kr. badebroer
57.000 kr. tang og sejlrende

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: -76.000 kr. årligt 

Kommunen ophører med at fjerne tang 1 gang årligt ved ro- og Kajakklubben. 
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.
Reduktion: -57.000 kr. årligt 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der vil skulle produceres en ny informationsplanche til Mikkelborg Strandeng, eller 
alternativt skal den eksisterende blot nedtages.

Ro- og kajakklubben skal indvillige sig i at påtage sig opgaven om at udgrave 
sejlrenden.
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.

Ro- og kajakklubben driftsomkostninger vil stige, da de selv skal bekoste indlejring af 
gravemaskine.
Konsekvenser for personale:
Ingen.
Da udgravningen udføres af ekstern aktør, vil der formentlig være mindre koordinering 
af arbejdet.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -133.000 -133.000 -133.000 -133.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -133.000 -133.000 -133.000 -133.000
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Råderumsforslag 

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

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 2

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Renholdelsen reduceres fra dagligt 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.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve en 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 øgede 
affaldsmængde. 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. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
Investering 10.000 10.000 10.000 10.000
Netto reduktion -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Kollektiv trafik – ophør med flextur

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
557.000 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: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
I 2019 blev der i gennemsnit foretaget 469 rejser for 511 passagerer om måneden i alt
op mod 5.630 rejser og 6.100 passagerer 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. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -557.000 -557.000 -557.000 -557.000
Investering 0 0 00
Netto reduktion -557.000 -557.000 -557.000 -557.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Kollektiv trafik – driftsbesparelse på linje 383

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.:
MPU 4

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der forslås en driftsbesparelse på 1,0. mio. kr. på linje 383 ved at reducere antallet af 
busser fra 3 til 2, samt reduktion i køreplanen om lørdagen. 

 Hverdagsdrift: Hver 3. tur i myldretiderne fjernes. Det betyder, at der skiftevis vil 
være 30 og 60 min mellem afgangene, hvor der i dag køres med 30 min 
intervaller i myldretiderne og timesdrift i de øvrige dagtimer.

 Lørdagsdrift: Driften på lørdage reduceres til 2-timersdrift hele dagen, hvor der i 
dag kører med timesdrift i dagtimerne. Det vil sige stort set samme køreplan som 
den nuværende søndagsplan. 

 Søndagsdrift: Uændret. 

Besparelsen kan først slå igennem fra 2. halvår af 2021
Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Den nye Køreplan vil blive mere uoverskuelig end i dag. Især vil den reducerede drift 
betyde forringet korrespondance med Kystbanen.

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. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
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Råderumsforslag 

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

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 5

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Der fjernes 120-130 stk. af de i alt 173 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. 

2021 2022 2023 2024

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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Råderumsforslag 

Titel: 
Vandløb – reduceret grødeskæring og vedligehold

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 6

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Der vil ikke kunne foretages grødeskæring ud over det lovpligtige, fastsat i det enkelte 
vandløbs regulativ. Derudover vil der være mindre økonomisk råderum til at 
eksperimentere med nye metoder, til fremme af biodiversiteten i vandløbene.

Vedligehold af brinker, som fjernelse af opvækst og retablering af mindre 
sammenstyrtninger vil blive reduceret.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
I værste tilfælde kan begrænset grødeskæring betyde opstuvning af vand på terræn i 
våde områder og medfører, at stier kan blive periodevis ubrugelige, reduktionen får ikke 
betydning for veje og huse. Begrænset vedligehold af brinker gør vandløbene svære at 
se pga. opvækst og mindsker naturoplevelsen.
Konsekvenser for personale:
Reduktionen giver en nedgang i opgavemængden til materielgården, der i de seneste år 
har oparbejdet en erfaring i vandløbsvedligehold. Nedgangen svare til knap 0,1 årsværk. 
Der må forventes en øget opgavemængde for administrationen, til behandling af 
henvendelser vedrørende opstuvet vand om mindre tilgængelig natur.  

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

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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Råderumsforslag 

Titel: 
Sektorplanlægning

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 7

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Borgermøder vedrørende miljøsager reduceres, herunder ekstern deltagelse af 
rådgivere.

Der vil ikke længere laves fysisk materiale til miljøoplysninger.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Færre borgermøder og fysisk oplysningsmateriale, vil mindske borgernes information om 
miljøtiltag i kommunen.
Konsekvenser for personale:
Der må forventes et øget antal henvendelser fra borgere der ønsker information om 
emner der ellers ville være behandlet på borgermøder.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

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 driftsønske

Titel: 
Kollektiv trafik – driftsudvidelse på linje 150 S

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der forslås en udvidelse af aftendriften på 150S til Kokkedal st. fra Gl. Holte.
Driften udvides mellem Kokkedal st. og Gl. Holte. med i alt 8 ture i tidsrummet fra 22-
24. Med udvidelsen vil den nye køreplan have 3 afgange i timen, frem for en afgang i 
timen, og vil komme til følge den øvrige drift på ruten. 

Region Hovedstaden er ikke interesseret i at bekoste udvidelsen, men det forventes at 
Trafikudvalget vil være positive overfor en model, hvor Kommunerne finansiere den 
øgede drift. 
Den samlede udgift for udvidelsen er 550.000 kr.
Hvis udgiften fordeles efter timerne i de tre kommuner, vil fordelingen blive: 

 Rudersdal             250.000 kr.
 Hørsholm              270.000 kr.
 Fredensborg          30.000 kr.

Rudersdal og Fredensborg kommuner er positive overfor en styrkelse af 150S. Rudersdal 
kommune ønsker muligvis ikke at bidrage med det fulde beløb. 
Ændringen kan først slå igennem fra 2. halvår af 2021.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Tilskudsbehovet for Hørsholm Kommune, afhænger af tilbagemeldingerne fra Rudersdal 
og Fredensborg Kommuner. 

Region Hovedstaden fastslår, at det fortsat er regionen, der har beslutningsretten i 
forhold til ændringer på linjen. Linjen skal genudbydes med ny kontrakt fra 2024, og de 
kommer i den forbindelse til at kigge på mulighederne for at overgå til nulemission, 
ligesom f.eks. udbygningen i Forskerparken også kan give anledning til at overveje 
koblingen mellem linje 15E og 150S samt mulighederne for BRT (Bus Rapid Transit er et 
højklasset busanlæg, hvor bussen kører i eget trassér). Det er altså muligt, at der på 
sigt vil blive kørt med en anden type materiel (og evt. en lettere ændret linjeføring) og 
dermed også en anden frekvens.

Hvis forslaget gennemføres, skal de 4 berørte parter indgå en aftale, som bl.a. 
beskriver, hvordan tilskuddet til linjen fordeles, hvordan beslutningskompetencen ifm. 
udbud er, samt hvordan aftalen kan opsiges. Med udgangspunkt i tidligere, delvis 
parallelle aftaler vil Movia levere et udkast.
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Konsekvenser for borgerne:
150S udfylder i dag en vigtig nord-sydgående forbindelse mellem Kystbanen og S-
toglinjen. Offentlig transport herimellem kan ikke erstattes af tog - kun af privatbilisme 
på en i forvejen hårdt belastet Helsingørmotorvej. 
Udvidet aftendrift vil betyde bedre dækning i aftentimerne. Samtidig kan udvidelsen 
betyde passagerfremgang på andre tidspunkter af døgnet, idet en kontinuerlig drift og 
mulighed for at komme hjem om aftenen, har betydning for om borgerne vælge at 
benytte bussen f.eks. til arrangementer i København.

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 275.000 550.000 550.000 550.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Strategi for udbredelse af fibernet i kommunen

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen har været i dialog med TDC, der arbejder på at udvikle fibernettet i 
Danmark i løbet af de næste 5 år. 

TDC har ikke en færdig plan men fortæller, at de har særlig vægt på, om et område har 
en tidssvarende infrastruktur. De kan ikke love noget om, hvornår de specifikt kommer 
til at udvikle i Hørsholm Kommune, dog tyder det på, at der er stor interesse for at 
udvikle fibernettet i Hørsholm Kommune i perioden 2021-2023.

Vi kan som kommune kan ikke påvirke udviklingen og det er dermed ikke en kommunal 
opgave at udarbejde en strategi.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:

Konsekvenser for personale:

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 0 0 0 0
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Klimaforebyggelse i det geografiske område

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 3

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:

 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 
2021 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. 

2021 2022 2023 2024

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 4

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Drift af de grønne områder og naturformidling af arter, levesteder og naturens processer 
er centrale i arbejdet med at standse tabet af biodiversitet og skabe øget forståelse samt 
nysgerrighed for naturen og dens kredsløb.

Målet: ”Biodiversitet og oplevelser i naturen.” og indsatserne: ”Inspirere til mere 
biodiversitet i byen og på landet” samt ”Understøtte naturnære principper i drifts- og 
plejeplaner” er identificeret som centrale indsatser i Hørsholmstrategien for at nå 
målsætningen. For at sætte handling bag ordene i Hørsholmstrategien og bringe Hørsholm 
Kommune blandt de bæredygtige og fremsynede kommuner i Danmark indstilles det 
derfor, at der i første omgang afsættes midler til at udarbejde en biodiversitetsstrategi, 
der er et værktøj til at identificere og prioritere ift. hvor, hvordan og hvornår vi skal sætte 
ind samt skabe ejerskab og forankring blandt borgere og driftspersonel ift. den 
efterfølgende driftsomlægning. De afsatte midler i 2021 går primært til afvikling af 
borgerevents/workshops og små-skala forsøgsprojekter i forbindelse med frivillighed og 
plejeindsatser i biodiversitetsstrategien, da projektledelse og øvrigt arbejde foreslås holdt 
i administrationen for bedst mulig forankring i Kommunen. De efterfølgende år vil 
driftsindsatserne blive rullet ud i større skala.   

Formålet med en biodiversitetsstrategi er at sætte fokus på formidling af og inspirere til 
biodiversitetstiltag, frivillighed og driftsmæssig prioritering af vores bynatur og 
naturområder ift. artsrigdom, naturoplevelser mv. Herunder vil en kortlægning af 
naturtyper, nøglearter/indikatorarter, lokaliteter og plejeindsatser, eksisterende og ’nye’ 
driftsmetoder og samspillet med klimatilpasning, friluftsliv og naturformidling i vores 
kommune være en vigtig brik. 

En biodiversitetsstrategi vil være et solidt redskab til at kommunikere omkring natur og 
biodiversitet til borgere, skabe retningslinjer og handleplaner for prioritering af driften af 
kommunens grønne områder, frivillighedsindsatser og varetagelse af naturinteresser i 
balanceret samspil med de mange andre interesser i naturen og i driften

Biodiversitetsstrategien vil desuden være med til at forankre FNs verdensmål i arbejdet 
med biodiversitet og sikre samspillet med andre aktuelle indsatser i kommunen som 
f.eks. klimatilpasning, aktive ældre, udendørs fællesskaber, styrkelse af Hørsholms 
identitet samt arbejdet med frivillighedsindsatser og kobling mellem læring og 
naturformidling i skoler og institutioner. (Verdensmål der kan bringes særligt i spil ift. 
biodiversitet og ift. undervisning i bæredygtighed er 4.7, 12.8, 11.4, 15.1, 15.2, 15.5, 
15.8, 15.9. En biodiversitetsstrategi vil desuden understøtte Agenda 21.)
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Indsatsen er en særlig tværfaglig konstellation, der er forankret i By og Miljø

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Bevilling og interne ressourcer og nedsættelse af projektgruppe til forankring i 
kommunen. 

Konsekvenser for borgerne:
Deltagelse i frivillig drift af grønne områder. Øget bevidsthed og viden om værdien af 
natur og den biologiske mangfoldighed blandt kommunens borgere og på kommunens 
grønne områder.

Konsekvenser for personale:
Øget samarbejde på tværs af teams og centre. Et mere naturnært natursyn skaber 
basen for en driftsmæssig omstilling som kræver mental og kulturel omstilling. Denne 
gradvise omstilling opstartes og afprøves med biodiversitetsstrategien. På sigt vil det 
betyde ændrede 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. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 70.000 500.000 500.000 500.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Fremtidens varmeforsyning

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 5

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Omstilling af varmesektoren er af afgørende betydning mod Regeringens 70 % CO2-
reduktionsmål, hvilket ses i Regeringens første udspil til klimahandlingsplan. Det er 
ingen undtagelse i Hørsholm Kommune, hvor varmesektoren tegner sig for 28 % af de 
samlede CO2-udledninger indenfor kommunegrænsen. Belastning kommer fra fyring af 
fossile brændsler naturgas og olie. 

Hørsholm Kommunes nuværende strategiske varmeplan fra 2011 Energiplanlægning for 
Fredensborg og Hørsholm Kommuner 10 års sigt udløber i 2021, og erstattes med en 
nutidig og ambitiøs strategi for hvordan byens borgere og erhverv får fossilfri varme 
senest i 2035. 

Forslaget skal sikre finansiering af dette arbejde, som indebærer en række 
kortlægninger og analyser af varmeforsyningsforhold, herunder opdateringer af 
varmedata, plan for omstillingen af naturgasområder og udfasning af de sidste oliefyr, 
plan for udbredelse af fjernvarme og hvordan der skal produceres grøn fjernvarme til en 
konkurrencedygtig pris, retningslinjer for udbredelse af individuelle varmeanlæg som 
varmepumper, træpillefyr, brændeovne mv., demonstrationsprojekter med store 
varmepumpeanlæg eller sæsonvarmelagre, politiske arrangementer, borgermøder, samt 
udarbejdelse af digitalt/fysisk kort- og informationsmateriale. 
Arbejdet udmunder i et solidt strategisk planlægningsværktøj, som kan styre kommunen 
frem mod målet om fossilfrihed på en hensigtsmæssig måde, ligesom der efter behov 
kan afsættes ressourcer til løbende at vejlede og understøtte borgernes valg af 
varmekilde. 

Forslaget vil bevirke, at kommunens CO2-udledninger fra varmesektoren frem mod 2035 
reduceres med op til 37.000 ton CO2 svarende til 28 % af de samlede CO2-udledninger i 
kommunen. 
Indsatsen løfter FN’s Verdensmål 7.1, 7.2 og 7.3 om mere og effektiv anvendelse af 
vedvarende energi, og indsats i Hørsholmstrategien om fossilfri varmeforsyning. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Arbejdet tilrettelægges primært gennem fortsat deltagelse i det tværkommunale projekt 
Grøn Varme. 
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Konsekvenser for borgerne:
Administrationen modtager mange henvendelser fra borgere, der ønsker svar på hvilke 
grønne varmemuligheder de har, når deres olie- eller gasfyr står af. Borgere vil blive 
informeret om kommunens konkrete planer for fremtidens varme og kan træffe et 
fremtidssikret valg af varmekilde. 

Konsekvenser for personale:
Personaleressourcer fokuseres på arbejdet med varmeplanlægning, som forventes at få 
øges fokus fra både borgere og fra forsyninger, herunder særligt i forbindelse med 
sagsbehandling af enkeltsager samt ved projekter med konvertering af større 
naturgasområder. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 300.000 200.000 200.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Grøn indkøbspolitik

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning 

Nr.: 
MPU 6

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 2021. 
 
Det drejer sig om at konvertere og omlægge madproduktion og indkøb af råvarer bl.a. 
kortere holdbarhed. Overgang til økologiske fødevare indkøb vil betyde øget 
omkostninger, 1,1 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.

Konsekvenser for borgerne:
Flere økologiske 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 
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bevirker resistens, og dyreliv, vandmiljø og natur skånes for pesticider og overbelastning 
af næringsstoffer.  
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. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 1.700.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Arkitekturpolitik

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
MPU 7

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En politik for Arkitektur og Bykvalitet skal inspirere alle, der ønsker at være med til at udvikle 
Hørsholm Kommune. Den skal være et pejlemærke for, hvad vi forstår ved god og smuk arkitektur i 
Hørsholm, så vi sikrer, at Hørsholm udvikles med ny arkitektur og byrum, som vi kan se tilbage på og 
være stolte af.

En politik for Arkitektur og Bykvalitet skal være med til at sætte retning for hvordan vi arbejder for at 
sikre kvalitet i det byggede miljø. I forlængelse af fortætningsstrategien indarbejdet i Kommuneplan 
2017-29 vil en Arkitekturpolitik sætte kvalitet i vores by i fokus. Ambitionen er en arkitekturpolitik, 
der er udformet som et dialogværktøj i forhold til kommunens borgere og erhvervsliv. 
Fortætningsstrategien udgør det strategiske værktøj i arbejdet med den fysiske planlægning af 
Hørsholm Kommune, og en Arkitekturpolitik udgør mere konkrete retningslinjer og vil således være 
tæt knyttet op til fortætningsstrategien.

En politik for Arkitektur og Bykvalitet skal også være et dialogværktøj. Både i forhold til kommunens 
nuværende og fremtidige borgere, kommunens eksisterende og kommende erhvervsliv, og generelt 
i forhold til den omgivende verden. En arkitekturpolitik kan udvikle en endnu stærkere identitet i 
kommunen, som kan styrke bevidstheden om arkitektonisk kvalitet indadtil og inspirere borgere og 
erhvervsliv. Udover de overordnede visioner kan kommunen i en politik for Arkitektur og 
Byrumskvalitet formulere nogle mere konkrete krav til de fysiske rammer for kommunen og til de 
bæredygtige aspekter i byggeri og byrum også i forhold til begrønning og bynatur. Dette kan være et 
brugbart værktøj både for de som ønsker at bygge i kommunen, og for kommunen som myndighed. 
Men det viser først og fremmest at kommunen som bygherre, går forrest i ambitionen om at sikre 
den arkitektoniske kvalitet i det byggede miljø.

Der foreslås afsat 300.000 kr. til konsulentbistand til udarbejdelse af en arkitekturpolitik.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
En politik for Arkitektur og Bykvalitet vil være et godt dialogværktøj og et brugbart værktøj i forhold 
til kommunens borgere og erhvervsliv.
Konsekvenser for personale:
En politik for Arkitektur og Bykvalitet vil fungere som et strategisk værktøj i arbejdet med den fysiske 
udvikling af Hørsholm Kommune.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 300.000 0 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Pulje til oprettelse af flere stationsnære 
parkeringspladser

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med henblik på oprettelse af en pulje til etablering af ekstra parkeringspladser i 
nærheden af stationerne har administrationen lavet overslag på nogle forskellige 
muligheder.

Eksempel 1 - Midlertidig grus parkeringsplads på DSB Ejendomsudvilking’s 
areal v. Østre Stationsvej
Under forudsætning, at arealet kan lånes uden beregning, kan en midlertidig grus 
parkering med plads til ca. 40 personbiler etableres for ca. 450.000, - kr. Der vil skulle 
lægges et nyt gruslag, opsættes et hegn mod baneterrænet og anlægges en ny 
overkørsel. Der er ikke medregnet etablering af belysning, ligesom evt. ekstra krav som 
ejendommens ejer måtte stille ikke er medregnet. 

Der må påregnes nogle driftsomkostninger, især til at udbedre huller i grus 
belægningen, men også til vintertjeneste. Driftsomkostningerne anslås til at være ca. 
18.000, - kr. om året.

Når arealet skal afleveres igen, skal grus og hegn fjernes. Denne udgift vil være ca. 
200.000, - kr. 

Eksempel 2 - Permanent udvidelse af eksisterende parkeringsareal nord for 
Rungsted Kyst Station på Vestre Stationsvej
På denne parkeringsplads kan der skabes ca. 3-4 ekstra parkeringspladser ved at 
inddrage et bed hvor der tidligere har været et træ. Bedet i sig selv har ingen funktion. 
Denne udvidelse kan anlægges for ca. 35.000, - kr.

Puljen
Det afgørende for at kunne etablere nye stationsnære parkeringspladser, midlertidige 
eller permanente, er at finde et egnet areal. Prisen og dermed størrelsen af en evt. pulje 
er meget afhængig af hvad, hvor og hvor stort der anlægges.
Administrationen foreslår en pulje på 700.000, - kr. Der er ikke budgetteret med, at 
puljen skal finansiere opkøb af areal.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 



23

Puljen dækker ikke specifikke løsninger. Ovenstående beskrivelse skal opfattes som 2 
eksempler. Det forudsættes, at anlæg af ekstra parkeringspladser, kan ske enten på 
kommunale arealer, eller at evt. private arealer kan lånes uden beregning.

Konsekvenser for borgerne:
Flere stationsnære parkeringspladser til rådighed, og formentligt flere personer som kan 
benytte kollektiv transport.

Konsekvenser for personale:
Øgede driftsopgaver, dog i meget begrænset omfang.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Anlægsønske 500.000 0 0 200.000

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Afledt drift 9.000 18.000 18.000 18.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Pulje til udmøntning af tiltag i Mobilitetsplan

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Det foreslås at afsætte midler til gennemførsel af tiltage i den kommende trafik – og 
mobilitetsplan. Planen kommer til at udstikke rammer for fremtidige investeringer på 
trafik- og mobilitetsområdet og kommer bl.a. til at indeholde forslag til konkrete tiltag, 
der kan være med til at underbygge de tre visionspunkter: 

 Sikre sammenspil mellem transportformer og gode muligheder for kombinationsrejser
 Fremme fossilfri transport gennem udbredelse af elbiler og emissionsfri kollektiv transport
 Arbejde for attraktive og sikre forhold for gående og cyklister

Eksempler på tiltag i mobilitetsplanen: 
 Fremkommelighed på de primære veje fx ITS, signalregulering og evt. vejgeometri
 Bedre mulighed for kombinerer kollektiv transport med andre transportformer fx 

parkeringspladser, delemobilitet, indretning af knudepunkter, trafikinformation
 infrastruktur fx el-ladestandere og prioriterede parkeringspladser
 Tilgængelighed og synlighed (el-biler): fx delemobilitet, kommunikation og kampagner, 

partnerskaber, forsøgsprojekter fx test en el-bil
 Emissionsfri Kollektiv transport
 Sikkert, tilgængeligt og sammenhængende net fx opgradering af vejgeometri der tilgodeser 

bløde trafikanter, fokus på skoletransport, fokus på fritidstransport, fokus på sammenhæng 
til andre kommuner, højklasset cykelparkering 

 Tilgængelighed og synligheden fx delmobilitet, kommunikation og kampagner, 
partnerskaber, forsøgsprojekter fx test en elcykel

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
De udvalgte indsatser kommer til at sikre fremkommelighed, sammenhængende 
transportsystemer, øget trafiksikkerhed og tilgængelighed. Borgerne vil først og 
fremmest opleve øget synlighed af alternative transportformer, der skal være med til at 
øge incitamentet til at tage et mere bæredygtigt transportvalg. 

Konsekvenser for personale:
Ingen
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Anlægsønske 500.000 500.000 500.000 500.000

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Afledt drift 12.500 25.000 50.000 75.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Kunst i Bymidten

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I Hørsholmstrategien er et af indsatsområderne ”Fokus på kunst og iscenesættelse af 
byrum i bymidten” som middel til at skabe liv, identitet og nye oplevelser i bymidten. 

Som et led i at realisere denne indsats forslås det, at der arbejdes mere aktivt på, at der 
kan skabes mere kunst i det offentlige rum. Der er et potentiale i Bymidten og særligt 
gyderne fra parkeringspladser til Gågaden har et helt konkret potentiale for at skabe en 
ekstra dimension til oplevelser med kunstværker når Hørsholm Bymidte besøges i 
fremtiden. 

Helt konkret er der aktuelt et potentiale på Hørsholm Midtpunkts facade mod Hørsholm 
Allé, der kunne udgøre et pilotprojekt. Administrationen har været i dialog med Dades, 
og sammen fundet frem til, at der er en mulighed for at integrere kunst på en central 
facade der fremstår lukket på grund af indadvendte funktioner. 

Det er intentionen at pilotprojektet kan skabe tråd og sammenhæng til andre fremtidige 
værker i Bymidten. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Arbejdet skal suppleres med at der søges fonde til realisering, så der fremadrettet kan 
skabes kunst i bymidten, der kan være med til at styrke oplevelserne når Hørsholm 
Bymidte besøges i fremtiden.

Konsekvenser for borgerne:
Kunstværker og kunstinstallationer i det offentlige rum i Hørsholm kan være med til at 
skabe en sanselig og ikke blot visuel oplevelse – en oplevelse der sidder i kroppen og er 
med til at få os til at stoppe op og mærke vores sanser.

Konsekvenser for personale:
Ingen
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Anlægsønske 200.000 50.000 50.000 50.000

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Afledt drift 0 0 0 0



Budget 2021-2024

Børne- og Skoleudvalget
Råderumsforslag
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

BSU 1 30 Reducere ressource til ledelse i daginstitutioner -805.000 -805.000 -805.000 -805.000
BSU 2 30 Reducere ressource til medarbejdere i daginstitutioner -2.046.000 -2.046.000 -2.046.000 -2.046.000
BSU 3 30 Reducere børnerammen i dagtilbud -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
BSU 4 30 Afvikle dagplejen -1.300.000 -871.000 -1.283.000 -1.283.000
BSU 5 31 Spare ressource til at modtage de ældste flersprogede samt en koordinerende funktion -181.000 -435.000 -435.000 -435.000
BSU 6 31 Reducere ressource til basisdansk -208.000 -500.000 -500.000 -500.000
BSU 7 31 Spare tilskud til særligt samarbejde med Musikskolen -159.000 -159.000 -159.000 -159.000
BSU 8 31 Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO (0.-3. klasse) -1.230.000 -1.230.000 -1.230.000 -1.230.000
BSU 9 31 Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO (4.-6. klasse) -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

BSU 10 31 Reducere ressource til puljetimer og supplerende undervisning -388.000 -932.000 -932.000 -932.000
BSU 11 31 Reducere ressource til undervisningsmidler -500.000 -300.000 -300.000 -300.000
BSU 12 31 Reducere børnerammen i SFO -1.365.000 -682.000 -682.000 -682.000
BSU 13 31 Reducere børneramme i skoler -1.349.000 0 0 0
BSU 14 31 Reducere ressource til Ungdomsskolen -350.000 -250.000 -250.000 -250.000
BSU 15 31 Reducere ressource til specialundervisning -500.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000
BSU 16 34 Servicereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
BSU 17 34 Servicereduktion i Sprog og motorikteamet -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
BSU 18 34 Servicereduktion og effektivisering af Kontaktperson teamet i Familiehuset -175.000 -175.000 -175.000 -175.000
BSU 19 34 Budgetreduktion til efterskoler/ungdomsskoler og produktionsskoler -420.000 -420.000 -420.000 -420.000
BSU 20 34 Budgetreduktion til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser -770.000 -770.000 -770.000 -770.000
BSU 21 34 Forøget indtægtsbudget til statsrefusion (vedr. særligt dyre enkeltsager) -385.000 -385.000 -385.000 -385.000

I alt -13.291.000 -13.420.000 -13.832.000 -13.832.000

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024
BSU 1 31 Naturfaglig indsats fx i form af en naturvejleder 675.000 600.000 600.000 600.000
BSU 2 31 Øge ressource til ledelse og administration på skolerne 2.962.000 2.962.000 2.962.000 2.962.000
BSU 3 34 Investeringsstrategi "Tidlig indsats - rettidig udvikling" (TIRU) for 11-18 årige 0 0 0 0
I alt 3.637.000 3.562.000 3.562.000 3.562.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere ressource til ledelse i daginstitutioner

Politikområde:
30 Institutioner 
for børn og unge

Nr.: 
BSU 1

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I Hørsholm Kommune tildeles hver daginstitution en fast ledelsesressource. Dette 
betyder, at alle daginstitutioner er ligestillet i forhold til ledelsestid. Det betyder også, at 
ledelsesressourcer ikke differentieres i forhold til større eller mindre daginstitutioner, 
herunder antallet af børn eller medarbejdere.

Med dette forslag lægges op til en reduktion til ledelse i daginstitutioner og en ændring 
af ressourcetildelingen til ledelse i daginstitutioner. 

Ressourcer til ledelse tildeles efter forskellige modeller i kommunerne; en fast 
tildelingsmodel (f.eks. et beløb pr. daginstitution), en variabel tildelingsmodel (f.eks. et 
beløb pr. barn) eller en kombination (f.eks. med et fast grundbeløb og derudover et 
beløb pr. barn). 

Administrationen lægger med dette forslag op til at ændre ressourcetildelingen til ledelse 
til en ny fast tildelingsmodel efter antallet af enheder (et vuggestuebarn svarer til to 
enheder og et børnehavebarn til én enhed). På den måde vil tildelingen af ressourcer i 
højere grad følge ledelsesopgavens omfang. 

Dagplejen indgår ikke i forslaget, da dagplejen i forvejen har færre ressourcer til ledelse 
sammenlignet med daginstitutionerne. Dagplejen modtager 0,45 årsværk til ledelse. 

Administrationen har opstillet følgende to scenarier for tildeling af ressourcer til ledelse i 
Hørsholm Kommunes daginstitutioner:   

Scenarie A
0-59 enheder: 0,50 årsværk til ledelse 
60-99 enheder: 0,85 årsværk til ledelse 
100+ enheder: 1,00 årsværk til ledelse 
Besparelse = -805.400 kr. (svarende til 14,5% af det samlede budget)
 
Institutioner med op til 59 enheder reduceres til 18,5 timer til ledelse om ugen. 
Institutioner med 60-99 enheder reduceres til 31,45 timer til ledelse om ugen. 



Institutioner med 100+ enheder: ingen ændringer. 
 
Scenarie B
0-89 enheder: 0,50 årsværk til ledelse 
90+ enheder: 1,00 årsværk til ledelse
Besparelse = -619.700 kr. (svarende til 11,2% af det samlede budget)

Institutioner med op til 89 enheder reduceres til 18,5 timer til ledelse om ugen. 
Institutioner med 90+ enheder: ingen ændringer. 

I begge ovenstående scenarier udgøres besparelserne primært af en reduktion af 
ressourcer til ledelse. I kraft af lavere samlede bruttodriftsomkostninger indgår også 
færre udgifter til private daginstitutioner modregnet en lavere forældrebetaling i de 
samlede besparelser. 

Herunder fremgår antallet af enheder i hver enkelt daginstitution, samt en markering af 
(x) hvilke scenarier der vil betyde en reduktion i ledelse for hver enkelt daginstitution:  

Tabel 1: Enheder pr. daginstitution
Daginstitution Enheder A B
Børnehuset Skovvænget 105
Børnegården Alsvej 100
Hørsholm Børnegård 90 x
Jægerhuset 90 x
Mariehøj 104
Ulvemosehuset 54 x x
Æblegården 114
Regnbuen 150
Løvehuset 52 x x
Solhuset 150

Den ledelsestid, der reduceres, skal konverteres til pædagogisk tid, sådan at en leder 
fortsat er på fuld tid i daginstitutionen. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan realiseres januar 2021. 

Konsekvenser for borgerne:
Ledere i de mindre daginstitutioner vil være mindre tilgængelige i forhold til løbende 
dialog og sparring med forældre. 



Konsekvenser for personale:
Ledere i de mindre daginstitutioner vil være mindre tilgængelige i forhold til løbende 
dialog og sparring med medarbejdere. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -805.000 -805.000 -805.000 -805.000
Investering
Netto reduktion -805.000 -805.000 -805.000 -805.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere ressource til medarbejdere i daginstitutioner

Politikområde:
30 Institutioner 
for børn og unge

Nr.: 
BSU 2

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette budgetnotat foreslås en reduktion af ressourcen til medarbejdere i 
daginstitutioner. I daginstitutioner kan ressourcen justeres på to parametre:

a) barn pr. voksen faktor (normering)
b) fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere 

Hørsholm kommunes daginstitutioner får ressourcer svarende til 4,35 børn per voksen i 
vuggestue (0-2 år) og 9,28 børn per voksen i børnehave (3-5 år). Ressourcen skal 
tilstræbes en fordeling svarende til 53% pædagoger og 47% pædagogmedhjælpere.

Både normering og andelen af uddannede pædagoger har betydning for den 
pædagogiske kvalitet i en daginstitution. En dansk forskningsoversigt fra 2014 viser, at 
høj normering (altså få børn per voksen), og mindre gruppestørrelser medfører, at 
børnene udviser bedre sociale interaktioner med hinanden, driller mindre og viser færre 
tegn på stress. Samme forskningsoversigt peger desuden på, at uddannede 
medarbejdere er en vigtig faktor for at sikre kvaliteten i daginstitutioner. Uddannede 
medarbejdere er bedre til at udføre pædagogisk praksis af høj kvalitet og stimulere 
læringsmiljøer, hvori børn kan udvikle sig (Kilde: Christoffersen et al. (2014) URL: 
https://www.vive.dk/media/pure/5159/276706). 

Med baggrund i pædagogers betydning for den pædagogisk kvalitet, lægger dette 
budgetnotat op til alene at justere på barn per voksen faktor (normering) frem for 
fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere.

En besparelse på fordelingen af pædagog og pædagogmedhjælpere vil være forholdsvis 
lille sammenlignet med den besparelse, der kan opnås ved at justere på barn per voksen 
faktoren. Det skal dog nævnes, at besparelsen i praksis kan udmøntes forskelligt i 
daginstitutionerne, og derfor kan besparelsen nogle steder betyde en justering i 
fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere. 

Landsgennemsnit 2018 

https://www.vive.dk/media/pure/5159/276706


Styrelsen for It og Læring har offentliggjort tal fra 2018 over kommuners normering og 
fordeling af pædagogisk uddannede og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere i 
dagtilbud. 
I opgørelsen er landsgennemsnittet:

 3,1 barn per voksen i vuggestue
 6,2 barn per voksen i børnehave 
 68% pædagogisk uddannede medarbejdere 

I samme opgørelse er Hørsholm Kommunes normering: 
 3,3 barn per voksen i vuggestue
 6,6 barn per voksen i børnehave
 62% pædagogisk uddannede medarbejdere 

I opgørelsen er Hørsholm Kommunes normering således dårligere end 
landsgennemsnittet, hvad angår barn per voksen og andel af pædagogisk uddannede 
medarbejdere. 
(Kilde:https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1799.aspx) (Tallene i 
Uddannelsesstatistik opgøres på anden måde end ressourcetildelingen i Hørsholm 
Kommune. Uddannelsesstatistik medtager eksempelvis ledelsesressourcen, hvilket ikke 
er medregnet i Hørsholm Kommunes eget grundlag). 

Scenarier for reduktion i medarbejdere
Administrationen fremlægger tre scenarier, der har til formål at reducere serviceniveauet 
i kommunens daginstitutioner ved at justere barn per voksen faktor og derigennem opnå 
en besparelse. 

I alle tre scenarier bevares forældretaksten på det maksimalt mulige 25%. 

Reduktionen indebærer afledte økonomiske effekter, fordi udgifterne til daginstitutioner 
samlet set mindskes. Der vil være en afledt effekt i forhold til, at forældretaksterne vil 
blive sat ned, hvilket vil give en mindre indtægt. Samtidig sættes tilskuddet til privat 
institutioner tilsvarende ned, hvilket giver en besparelse. 

Barn per voksenScenarie
Vuggestue Børnehave

Besparelse Besparelse i 
procent

Nuværende 4,35 9,28
A 4,40 9,39 -717.000 kr. 1,3 %
B 4,45 9,49 -1.389.000 kr. 2,5 %
C 4,50 9,60 -2.046.000 kr. 3,7 %

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1799.aspx


Reduktionen kan realiseres fra 1. januar 2021, dog vil der være tidsforskydninger i 
faktisk realisering grundet opsigelsesvarsler mv.

Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen vil påvirke kvaliteten generelt, da der vil være færre voksne til at varetage 
det pædagogiske arbejde.

Konsekvenser for personale:
Rammebesparelsen vil medføre en personalemæssig nedjustering og omfordeling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 

1.000 kr. 

Scenarie 2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) A -717.000 -717.000 -717.000 -717.000
Reduktion (-) B -1.389.000 -1.389.000 -1.389.000 -1.389.000
Reduktion (-) C -2.046.000 -2.046.000 -2.046.000 -2.046.000

Netto 
reduktion

-2.046.000 -2.046.000  -2.046.000 -2.046.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere børnerammen i dagtilbud

Politikområde:
30 Institutioner 
for børn og unge

Nr.: 
BSU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
3.271.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen i dagtilbud. 

Børnerammen benyttes til indkøb af materialer, legetøj mv. til dagtilbud samt til 
kompetenceudvikling – herunder kurser, efteruddannelse, mødeforplejning og 
befordringsgodtgørelse. 

Børnerammen er i dag 6.708 kr. pr. vuggestuebarn og 3.144 kr. pr. børnehavebarn. En 
opgørelse over tilsvarende udgifter i en række kommuner peger på, at Hørsholm 
Kommunes budget til børnerammen generelt ligger højere end andre sammenlignelige 
kommuner. 

På den baggrund foreslås derfor to scenarier til reduktion af børnerammen: 
 Scenarie 1: Med en besparelse på 300.000 kr. vil børnerammen blive sænket til 

hhv. 6.122 kr. pr. vuggestuebarn og 2.869 kr. pr. børnehavebarn. Det svarer til 
en besparelse på 9% af det samlede budget. 

 Scenarie 2: Med en besparelse på 500.000 kr. vil børnerammen blive sænket til 
hhv. 5.731 pr. vuggestuebarn og 2.686 kr. pr. børnehavebarn. Det svarer til en 
besparelse på 15% af det samlede budget. 

En reduktion i børnerammen vil betyde, at forældrebetalingen og tilskud til private 
institutioner nedjusteres forholdsmæssigt. Besparelsen foreslås udlagt til 
daginstitutionerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsen kan realiseres fra 2021.

Konsekvenser for borgerne:
Besparelsen vil primært medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til 
indkøb målrettet børnene. 

Konsekvenser for personale:
Besparelsen vil medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske aktiviteter 
med børnene. Derudover vil besparelsen begrænse dagtilbuddenes mulighed for fx at 



benytte eksterne leverandører og lokationer til kurser, efteruddannelse og 
mødevirksomhed. 

Konsekvenser for budget: 

Scenarie 1)
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Investering
Netto reduktion -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

Scenarie 2)
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Investering
Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 



Råderumsforslag 

Titel: 
Afvikle dagplejen

Politikområde:
30 Institutioner 
for børn og unge

Nr.: 
BSU 4

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har en række forskellige pasningsmuligheder, herunder 
daginstitutioner og kommunal og privat dagpleje. Derudover giver kommunen tilskud til 
privat pasningsordning samt pasning af eget barn. De forskellige pasningsmuligheder 
tilgodeser forældre og børns behov på hver sin måde.

Ifølge dagtilbudsloven kan dagtilbud fx etableres som dagpleje, og drives enten af 
kommunen som kommunal dagpleje eller som privat dagpleje efter aftale med 
Kommunalbestyrelsen. I Hørsholm Kommune er der én privat dagplejer. Dette 
budgetnotat handler om den kommunale dagpleje, og har således ikke indflydelse på 
den private dagpleje. 

Den kommunale dagpleje i Hørsholm Kommune består på nuværende tidspunkt af 9 
dagplejere, hvoraf 1 pt. er på barsel. Af den nuværende medarbejdergruppe vil nogle af 
dagplejerne gå på pension inden for de kommende år. Tidligere har kommunen forsøgt 
at rekruttere nye dagplejere, hvilket har vist sig svært i Hørsholm Kommune. Processen 
med at ansætte nye dagplejere kræver udover ansættelsessamtaler en godkendelse af 
dagplejerens hjem. Hvis der ikke kan rekrutteres nye dagplejere, betyder det, at det på 
sigt kan blive svært at dække hinanden i forhold til uddannelse, sygdom og ferie.

Dagplejen har en samlet kapacitet på 29 børn. På nuværende tidspunkt (juni 2020) er 
der indmeldt 21 børn i dagplejen, og det stiger til 24 børn i september 2020. 
Der er 32 børn på ønskeliste til en dagplejeplads, men da de samme børn kan figurere 
på ønskeliste både i dagplejen og til en institution, er det reelle tal mindre. 
Samlet set er kapaciteten aldrig på max i dagplejen. Det skyldes de små enheder, hvor 
der kan være måneder med ledig plads. Budgetnotatet tager derfor udgangspunkt i en 
kapacitet på 24 børn.

Medregnet i budgettet til dagplejen er dagplejernes løn, lederløn og aktivitetsrelaterede 
udgifter. Hvis dagplejen afvikles, skal forældre, der ellers ville have fået en 
dagplejeplads, tilbydes anden pasningsmulighed. Der vil derfor opnås en netto 
besparelse ved at afvikle dagplejen, som er differencen mellem udgiften til en 
dagplejeplads og udgiften til en vuggestueplads. Med den planlagte øgede kapacitet i 



daginstitutionerne, vurderes det, at der er plads til de ekstra børn, som en afvikling af 
dagplejen vil medføre. Samtidig vil nogle forældre formentligt vælge en anden 
pasningsmulighed end en vuggestueplads – fx tilskud til privat pasningsorden eller 
pasning af eget barn. Ved at afvikle dagplejen, kan der opnås en reduktion i det samlede 
udgiftsniveau for dagtilbud.

Dagplejen vil skulle udfases over de kommende år ved ikke at indskrive nye børn, når de 
nuværende børn fylder 3 år og starter i børnehave. Dagplejen vil kunne være helt 
afviklet inden for et par år, afhængig af alderen på de konkrete børn, dagplejernes 
opsigelsesvarsel etc. I takt med afviklingen kan der blive tale om at samle børn fra én 
dagplejer med børn fra en anden, så der ikke opstår en situation, hvor en eller flere 
dagplejere kun har et enkelt barn i en længere periode. 

Antallet af indmeldte børn vil falde i løbet af 2021 og 2022, og det senest indmeldte barn 
forventes at være udmeldt af dagplejen per 31. december 2022. Den fulde besparelse 
ved at afvikle dagplejen vil derfor først kunne realiseres per 1. januar 2023.

Da afviklingen af dagplejen først vil medføre en budgetreduktion fra 2022 og frem, 
foreslås en særskilt besparelse i 2021 på dagplejens uforbrugte midler, som er overført 
fra 2019 og 2020. De uforbrugte midler er dels et resultat af genopretningsplanen i 2019 
og coronakrisen i 2020, som medførte et lavere forbrug på området. Ved at fjerne de 
uforbrugte midler, kan der opnås en særskilt besparelse på 1.300.000 kr. i 2021. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Afvikling af dagplejen kan ske over en årrække. 

Konsekvenser for borgerne:
En serviceforringelse for forældrene, idet der fremadrettet ikke tilbydes kommunale 
dagplejere og dermed færre forskellige pasningsformer i Hørsholm Kommune.

Konsekvenser for personale:
Dagplejere skal opsiges. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -1.300.000 -871.000 -1.283.000 -1.283.000
Investering
Netto reduktion -1.300.000 -871.000 -1.283.000 -1.283.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Spare ressource til at modtage de ældste flersprogede 
samt en koordinerende funktion

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
435.000 kr. årligt

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Rungsted Skole har hidtil modtaget midler til på skolevæsenets vegne at varetage 
opgaven med at tage imod og undervise de ældste nyankomne flersprogede elever i 7.-
9. klasse. Derudover har Rungsted Skole haft en koordinerende funktion på tværs 
af skolerne i forbindelse med vejledning om undervisning af de ældste flersprogede 
elever. I takt med, at der de senere år generelt er kommet færre flygtninge til 
Danmark, er der ankommet få nye flersprogede elever i 7. - 9. klasse på Rungsted 
Skole. Skolens opgave med at modtage de ældste flersprogede elever har 
dermed været mindre end forventet.  
 
På den baggrund foreslår administrationen at spare midlerne til særskilt at tage imod 
nyankomne flersprogede elever i de ældste klasser samt til den koordinerende funktion.
 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Reduktionen i dette forslag er lavere det første budgetår end de efterfølgende budgetår. 
Dette skyldes, at skolerne budgetterer og planlægger i skoleår (august – juli) frem for 
kalenderår (januar – december). Reduktionen kan således først gennemføres fra 
kommende skoleår, da det drejer sig om planlagt arbejdstid hos konkrete medarbejdere

Konsekvenser for borgerne:
Eventuelt nyankomne flersprogede elever, som skal starte på 7.-9. 
klassetrin, vil få tilbudt plads på deres distriktsskole.  

Konsekvenser for personale:
Såfremt, der ankommer nye flersprogede elever i 7.-9. klasse, kan opgaven varetages af 
alle fire skoler og inden for skolernes budget til undervisning af flersprogede elever. 
  
Koordinering på tværs af skolerne vil blive håndteret i det eksisterende tværgående 
netværk for vejledere og lærere i dansk som andetsprog.    



Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -181.000 -435.000 -435.000 -435.000
Investering
Netto reduktion -181.000 -435.000 -435.000 -435.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere ressource til basisdansk

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
2.640.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I takt med, at der de senere år generelt er kommet færre flygtninge til Danmark, er 
behovet for at tilbyde basisundervisning i dansk som andetsprog til flersprogede elever 
mindre. På den baggrund forslår administrationen at reducere i midlerne til 
basisundervisning i dansk som andetsprog. 

Administrationen foreslår at reducere hver skoles budget til basisundervisning i dansk 
som andetsprog med 125.00 kr. Dette vil give en samlet besparelse på 500.000 kr. 
årligt. 

Lovgivningen på området omfatter tre muligheder for danskundervisning til flersprogede 
børn og unge. Det er på baggrund af skoleledernes konkrete vurdering, at der gives 
danskundervisning. De tre muligheder er: 

 Undervisning i dansk som andetsprog integreret i den almindelige undervisning 
o Som en dimension i undervisningen
o På hold/enkeltmand

 Basisundervisning i dansk som andetsprog uden for den almindelige undervisning 
o På hold/enkeltmand

 Eller som en kombination af ovenstående. 

Hver skole har et budget på 660.500 kr. til basisundervisning i dansk som andetsprog, 
hvilket samlet giver 2.642.000 kr. Herudover får skolerne et samlet budget til dansk som 
andetsprog på 800.000 kr., som er fordelt med 80.100 kr. til henholdsvis Hørsholm 
Skole og Rungsted Skole og 320.600 kr. til henholdsvis Usserød Skole og Vallerødskolen.

Med det nuværende antal flersprogede elever er der fortsat behov for et 
grundberedskab på skolerne til at kunne tilbyde dansk som andetsprog og 
basisundervisning i dansk som andet sprog til de elever, som har behovet. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Reduktionen i dette forslag er lavere det første budgetår end de efterfølgende budgetår. 
Dette skyldes, at skolerne budgetterer og planlægger i skoleår (august – juli) frem for 
kalenderår (januar – december). Reduktionen kan således først gennemføres fra 
kommende skoleår, da det drejer sig om planlagt arbejdstid hos konkrete medarbejdere.



Konsekvenser for borgerne: 
Hvis der kommer flere flygtninge til Hørsholm Kommune, end der er kommet de seneste 
år, skal midlerne til basisundervisning i dansk som andetsprog strække sig længere. Det 
kan betyde mindre danskundervisning til flersprogede elever. 

Konsekvenser for personale:
Besparelsen kan medføre en personalemæssig nedjustering og omfordeling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -208.000 -500.000 -500.000 -500.000
Investering
Netto reduktion -208.000 -500.000 -500.000 -500.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Spare tilskud til særligt samarbejde med Musikskolen

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
159.000 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: 
Ingen dvs. at forslaget kan implementeres fra 2021.

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 nedjusteres.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -159.000 -159.000 -159.000 -159.000
Investering
Netto reduktion -159.000 -159.000 -159.000 -159.000



Råderumsforslag 

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

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 8

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I Hørsholm Kommunes skolefritidsordninger (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.

Administrationen foreslår, at barn pr. voksen-faktoren ændres, så antallet af børn pr. 
voksen hæves. I nedenstående tabel vises, hvilken besparelse der opnås ved at ændre 
barn pr. voksen-faktoren:

Tabel 1: Reduktion ved ændring af antallet af børn pr. voksen
Barn pr. voksen faktor Besparelse i kr.
14,75 (Nuværende) 0
14,94 (+0,19) -250.000
15,02 (+0,27) -350.000
15,25 (+0,50) -635.000
15,50 (+0,75) -937.200
15,75 (+1,00) -1.230.000

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. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Dette forslag kan realiseres 1. januar 2021.

Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau.
Hvis antallet af børn pr. medarbejder hæves, kan det påvirke antallet af indmeldte børn i 
nedadgående retning, da det kan opfattes som dårligere kvalitet.

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.

En reduktion af normeringen vurderes fagligt at forringe omfang og niveau af det 
pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -1.230.000 -1.230.000 -1.230.000 -1.230.000
Investering
Netto reduktion -1.230.000 -1.230.000 -1.230.000 -1.230.000



Råderumsforslag 

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

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 9

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I Hørsholm Kommunes skolefritidsordninger (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.

Administrationen foreslår, at barn pr. voksen-faktoren ændres, så antal børn pr. voksen 
hæves. I nedenstående tabel vises, hvilken besparelse der opnås ved at ændre barn pr. 
voksen-faktoren:

Tabel 1: Reduktion ved ændring af antallet af børn pr. voksen
Barn pr. voksen faktor Besparelse i kr.
25,75 0
27,81 (+2,06) -250.000
28,26 (+2,51) -300.000
28,73 (+2,98) -350.000

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. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Dette forslag kan realiseres 1. januar 2021.

Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau.
En hævning af antallet af børn pr. medarbejder kan påvirke antallet af indmeldte børn i 
nedadgående retning, da kvaliteten kan opfattes som mindre end tidligere.

Konsekvenser for personale:
Forslaget vil medføre personalemæssig tilpasning og kan betyde færre ansatte og større 
opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte.
En reduktion af normeringen vurderes fagligt at forringe omfang og niveau af det 
pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud.



Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Investering
Netto reduktion -350.000 -350.000 -350.000 -350.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere ressource til puljetimer og 
supplerende undervisning

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
18.634.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette notat foreslås at reducere i midlerne til puljetimer og supplerende 
undervisning.

Puljetimer:
Midlerne til puljetimer 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. Puljetimerne 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, så 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. 

Supplerende undervisning:
Supplerende undervisning er støtte i mindre end 9 klokketimer om ugen til elever med 
særlige behov. Den kan gives både forebyggende og indgribende. Det er den enkelte 
skole, der organiserer og tildeler den supplerende undervisning.

Administrationen foreslår, at det samlede budget til puljetimer og supplerende 
undervisning reduceres med 1, 2, 3 eller 5% jf. opgørelsen længere nede.
 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsen kan realiseres fra august 2021. Der lægges op til, at den samlede 
besparelse på puljetimer og supplerende undervisning udmøntes lokalt på skolerne. 



Reduktionen i dette forslag er lavere det første budgetår end de efterfølgende budgetår. 
Dette skyldes, at skolerne budgetterer og planlægger i skoleår (august – juli) frem for 
kalenderår (januar – december). Reduktionen kan således først gennemføres fra 
kommende skoleår, da det drejer sig om planlagt arbejdstid hos konkrete medarbejdere.

Konsekvenser for borgerne:
En reduktion i midlerne til puljetimer vil overordnet være en serviceforringelse. Mulige 
konsekvenser kan være, at børnene ikke i samme grad som i dag kan modtage 
differentieret undervisning. En reduktion kan også betyde, at eleverne ikke længere kan 
modtage svømmeundervisning eller tage på faglige ekskursioner samt lejrskoler. De 
enkelte skoler beslutter, hvordan midler til puljetimer anvendes, og det kan derfor også 
være forskelligt, hvordan skolerne vil udmønte besparelsen. 

En reduktion i midlerne til supplerende undervisning vil også være en serviceforringelse, 
idet mulighederne for at tilrettelægge pædagogiske forløb til elever med særlige behov 
vil blive begrænset. 

Konsekvenser for personale:
En reduktion i midlerne til puljetimer og supplerende undervisning 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 puljetimerne 
og den supplerende undervisning. Konkret kan det betyde, at der vil være ringere 
muligheder for at tilrettelægge fleksible og differentierede læringsforløb ud fra det 
enkelte barns behov og forudsætninger.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

1% -77.675 -186.300 -186.300 -186.300
2% -155.208 -372.500 -372.500 -372.500
3% -232.883 -559.000 -559.000 -559.000
5% -388.000 -932.000 -932.000 -932.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere ressource til undervisningsmidler

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 11

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Det samlede budget til driftsudgifter til IT på skoleområdet dækker blandt andet:

- Personaleudgifter til bl.a. to IT-supportere, som primært løser opgaver på 
skolerne og i mindre grad i dagplejen

- IT-systemer (administrative systemer som Tabulex, Aula, mm.)
- IT-miljø (reservedele, netværk, internet, mm.)
- Medarbejder-devices på skolerne
- Elev-devices (konsekvens af mediestrategien, fx device-management)
- Fælles undervisningsmidler (fysiske og digitale i skolerne)

Med dette forslag lægges op til at reducere ressourcerne til fælles undervisningsmidler 
på skolerne. I samspil med skolernes egne ressourcer foretages der hvert år 
fællesindkøb på tværs af skolerne for at fastholde kvaliteten i undervisningsmidler og i 
de fysiske bogsamlinger i skolernes pædagogiske læringscentre (PLC). Disse midler er i 
en central pulje, og det er denne pulje forslaget omhandler.

Siden 2011 er flere af midlerne i stigende grad blevet anvendt til digitale 
undervisningsplatforme, som følge af KL og regeringens indsats for styrket anvendelse af 
it i folkeskolen samt Hørsholm Kommunes strategiske satsning på et stærkt digitalt 
undervisningsmiljø. I dag er fordelingen af midlerne nogenlunde:

- 1.000.000 kr. til digitale undervisningsplatforme
- 600.000 kr. til fysiske undervisningsmaterialer, klassesæt og bøger til 

skolebibliotekerne (PLC)

Forslaget lægger op til at reducere ressourcerne til undervisningsmidler for folkeskolerne 
i Hørsholm Kommune. Det betyder, at der fremadrettet kan købes færre bøger og/eller 
digitale undervisningsmidler end i dag. Administrationen vurderer, at reduktionen kan 
finde sted ved at samle aftalerne for digitale platforme, så der laves aftaler med færre 
udbydere om færre portaler. Tilsvarende vurderes det at være muligt at reducere 
niveauet for nyindkøbte bøger.

Reduktionen i dette forslag er højere det første budgetår end de efterfølgende budgetår. 
Dette er foreslået med henblik på at nå det samlede måltal for råderum på Børne- og 



Skoleudvalgets område i alle fire budgetår, og er derved ikke udtryk for, at reduktionen 
fast kan forhøjes på dette niveau fremadrettet.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Skolerne udmønter besparelsen.

Konsekvenser for borgerne:
Konsekvensen vil føre til, at der indkøbes færre nye bøger og klassesæt til 
skolebibliotekerne samt færre digitale hjælpemidler og undervisningsforløb til 
undervisningen.

Konsekvenser for personale:
Ingen konsekvenser for medarbejdere.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -500.000 -300.000 -300.000 -300.000
Investering
Netto reduktion -500.000 -300.000 -300.000 -300.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere børnerammen i SFO

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 12

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen til SFO.

Børnerammen i SFO benyttes til indkøb af materialer, legetøj mv. samt til 
kompetenceudvikling – herunder kurser, efteruddannelse, mødeforplejning og 
befordringsgodtgørelse. Dette forslag omhandler primært den andel af budgetmidlerne, 
som SFO’erne anvender til indkøb, målrettet børnene.

Børnerammen tildeles som et fast månedligt beløb pr. indmeldte barn i SFO. 
Børnerammen er i dag 207 kr. pr. barn pr. måned fra 0.-3. klasse og 118 kr. pr. barn pr. 
måned fra 4.-6. klasse. En opgørelse over tilsvarende udgifter i en række andre 
kommuner peger på, at Hørsholm Kommunes budget til børnerammen i SFO generelt 
ligger højere end andre sammenlignelige kommuner. 

På den baggrund foreslås en reduktion på 50% af det samlede budget i 2021 og herefter 
en reduktion på 25% af det samlede budget fra 2022-2024.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsen kan realiseres fra 2021, og det udlægges til SFO’erne at realisere den.

Reduktionen i dette forslag er højere det første budgetår end de efterfølgende budgetår. 
Dette er foreslået med henblik på at nå det samlede måltal for råderum på Børne- og 
Skoleudvalgets område i alle fire budgetår, og er derved ikke udtryk for, at reduktionen 
fast kan forhøjes på dette niveau fremadrettet.

Konsekvenser for borgerne:
Besparelsen vil medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til indkøb 
målrettet børnene. 

Konsekvenser for personale:
Besparelsen vil primært medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske 
aktiviteter med børnene. 



Konsekvenser for budget: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -1.365.000 -682.000 -682.000 -682.000
Investering
Netto reduktion -1.365.000 -682.000 -682.000 -682.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere ressource til børnerammen i skoler

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 13

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
5.593.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen til skoler. 

Børnerammen til skoler benyttes til indkøb af materialer, legetøj mv. Skolernes 
børneramme er i dag 2636 kr. pr. elev pr. år. Det foreslås helt ekstraordinært at 
reducere børnerammen til 2000 kr. pr. elev i 2021 med henblik på at nå det samlede 
måltal for råderum på Børne- og Skoleudvalgets område. Det svarer til en besparelse på 
24% af det samlede budget til skolernes børneramme i 2021.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsen udlægges til skolerne og kan realiseres i 2021.

Konsekvenser for borgerne:
Besparelsen vil medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til indkøb 
målrettet børnene. 

Konsekvenser for personale:
Besparelsen vil primært medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske 
aktiviteter med børnene. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -1.349.000 - - -
Investering
Netto reduktion -1.349.000 - - -



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere ressource til Ungdomsskolen

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 14

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette forslag lægges op til at foretage en servicereduktion 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.

Forslaget lægger op til en generel servicereduktion af Ungdomsskolen. Det betyder, at 
Ungdomsskolen selv kan udmønte besparelsen og være med til at finde besparelsen dér, 
hvor den får mindst mulig indflydelse på tilbuddet. Besparelsen vil f.eks. kunne betyde 
en ændring i åbningstiden, ændring i antal åbningsdage eller reduktion og ændring af de 
aktiviteter, projekter og arrangementer Ungdomsskolen tilbyder de unge.

Besparelsen i år 2021 svarer til 7,7% af det samlede budget til Ungdomsskolen. 
Besparelsen i år 2022-2024 svarer til 5,5% af det samlede budget til Ungdomsskolen.

Reduktionen i dette forslag er højere det første budgetår end de efterfølgende budgetår. 
Dette er foreslået med henblik på at nå det samlede måltal for råderum på Børne- og 
Skoleudvalgets område i alle fire budgetår, og er derved ikke udtryk for, at reduktionen 
fast kan forhøjes på dette niveau fremadrettet.

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 2021.

Konsekvenser for borgerne:
Afhængig af, hvordan besparelserne udmøntes, vil det få betydning for aktiviteterne 
under Ungdomsskolen. 



Hvis åbningstiden eller antallet af åbningsdage 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:
Det samlede budget bliver mindre, og det har konsekvenser for det generelle 
serviceniveau på området, ligesom det vil have personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -350.000 -250.000 -250.000 -250.000
Investering
Netto reduktion -350.000 -250.000 -250.000 -250.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Reducere ressource til specialundervisning

Politikområde:
31

Nr.: 
BSU 15

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette budgetnotat foreslås at reducere midler til specialundervisning. 

Handleplanen for specialundervisning har siden 2019 medvirket til at udgifterne til 
specialundervisning er begyndt at falde. Med handleplanen er igangsat en større 
omlægning af det samlede specialundervisningsområde, herunder er organiseringen 
ændret, så Center for Dagtilbud og Skole har ansvaret for den samlede læringsopgave. I 
den forbindelse er der blevet etableret en ny visitationspraksis samt nye måder at 
tilrettelægge pædagogiske forløb for elever med behov for særlig støtte. Derudover 
følges løbende og systematisk op på de iværksatte indsatser og tilbud. 

I arbejdet med handleplanen er yderligere en række områder, hvor det fremadrettet 
forventes at kunne nedbringe udgifterne til specialundervisning, hvilket dermed vil skabe 
større balance mellem udgifterne til specialundervisnings- og almenområdet. Disse 
gennemgås i det følgende. 

Færre elever i eksterne specialundervisningstilbud 
En opfølgning på elever i eksterne specialundervisningstilbud viser, at der er stor forskel 
på elevernes fremmøde samt deres faglige, sociale og personlige udbytte af de eksterne 
tilbud. Udgifterne til de eksterne tilbud medvirker samtidig til et øget udgiftspres på 
specialundervisningsområdet. Fremadrettet vil der derfor være fokus på i højere grad at 
anvise elever med behov for specialundervisning til tilbud i Hørsholm Kommune. 
Derudover forventes det, at der over de kommende år vil være en naturlig nedgang i 
antallet af udskolingselever, som i dag går i eksterne tilbud. Det skyldes, at en større 
gruppe børn i eksterne tilbud afslutter 10. klasse i 2021 og 2022. 

Specialundervisning fra 0.-10. klasse
En betydelig andel af de elever, som går i skole- dagbehandlingstilbud eller modtager 
specialundervisning på en intern skole på en døgninstitution, har igennem en årrække 
fået bevilget et 12. skoleår. Det har bevirket et øget udgiftspres på 
specialundervisningsområdet bl.a. forårsaget af leverandørernes krav om, at behandling 
og undervisning skal ses som en samlet pakkeløsning. Det er samtidig administrationens 
vurdering, at en del af eleverne ikke profiterer tilstrækkeligt af undervisningstilbuddet, 
og at det 12. skoleår kun sjældent bidrager til formålet. Dermed er det ofte ikke en 
rentabel løsning – hverken for den unge eller økonomisk. Som en del af handleplanen for 



specialundervisning foreslås det derfor, at der lægges en mere restriktiv vurdering til 
grund ved ansøgninger og evt. bevillinger af et 12. skoleår, så børn og unge i videst 
muligt omfang får et samlet tilbud, der svarer til deres forudsætninger og behov for 
behandling såvel som specialundervisning. 

Tidlig forebyggende indsats og skoleudsættelser
Hørsholm Kommunes praksis for skoleudsættelser er i dag således, at børn, der vurderes 
at have behov for udsat skolestart, ofte skoleudsættes et år. Beslutning om 
skoleudsættelse sker altid i et samarbejde mellem dagtilbud, forældre og Center for 
Dagtilbud og Skole, og har til hensigt at imødekomme det enkelte barns forudsætninger 
for at få den bedst mulige overgang fra dagtilbud til skole samt en god skolegang. Det er 
administrationens vurdering, at flere børn kunne have udbytte af en skoleudsættelse for 
at blive mere klar til at starte i skole. Børnene vil derved få bedre forudsætninger for at 
indgå fagligt og socialt i skolen og have mindre behov for voksen guidning i løbet af 
deres skolegang. 

Med en fokuseret indsats inden for ovenstående områder forventer administrationen at 
kunne reducere udgifterne til specialundervisning i de kommende budgetår 2021-2024.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
En mindre andel af besparelsen kan realiseres fra 2021, mens hovedparten først kan 
udmøntes fra 2022 og frem. Reduktionen i dette forslag er lavere i det første budgetår 
end de efterfølgende budgetår. Det skyldes primært, at den forventede afgang af elever, 
som færdiggør 10. klasse i eksterne tilbud, er størst i 2022 og de efterfølgende år. 

En forudsætning for realisering af forslaget er desuden, at Hørsholm Kommune ikke får 
en forholdsmæssig øget tilgang af elever med behov for specialundervisning og interne 
tilbud.  

Konsekvenser for borgerne:
Børn med behov for specialundervisning vil i højere grad end i dag blive anvist til 
specialundervisningstilbud indenfor Hørsholm Kommune. 

Færre bevillinger af 12. skoleår vil betyde, at børn i skole- dagbehandlingstilbud og børn 
på behandlingsinstitutioner, som ansøger og får afslag på ansøgning et 12. skoleår, vil 
blive anvist til andre typer tilbud efter 10. klasse ud fra en samlet vurdering af den 
enkeltes behov og forudsætninger. 

Konsekvenser for personale:
Ingen



Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -500.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000
Investering
Netto reduktion -500.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000



Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Servicereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Politikområde:
34, Børn og unge 
med særlige behov 

Nr.: 
BSU 16

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i 2021 et budget på 4.662.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder sparring og rådgivning til alle dagtilbud 
og skoler, der er beliggende i Hørsholm kommune. Desuden foretages der udredninger 
af børn og unge i dagtilbud og skoler, hvor samarbejdspartnere og/eller forældre har en 
bekymring for deres barns trivsel og udvikling. På baggrund af udredningerne 
udarbejdes der en Pædagogisk Psykologisk Vurdering med anbefalinger til dagtilbud, 
skoler og forældre om hvordan barnet bedst kan støttes. I tilfælde hvor barnets/den 
unges vanskeligheder er af psykiatrisk karakter eller meget komplekse, indstiller PPR til 
udredning i psykiatrien eller i VISO. PPR følger alle kommunens elever i 
specialundervisningstilbud både indenfor og udenfor kommunegrænsen. PPR lægger 
vægt på kvalitetssikring af undervisningstilbuddet og elevens fremmøde og 
læringsmæssige progression.

I forebyggende sammenhæng yder PPR rådgivning til forældre, der har en bekymring for 
deres barns adfærdsmæssige eller psykiske udvikling.

Udmøntning af budgetreduktionen sker gennem reduktion af lønbudgettet (reducering af 
ansættelsesgraden) for psykologer.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.

Konsekvenser for borgerne:
Forslaget medfører serviceforringelser for borgere og samarbejdspartnere. 
Serviceforringelserne vil betyde reduktion af mulighederne for sparring og rådgivning til 
dagtilbud, skoler og forældre.

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



Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Servicereduktion i Sprog- og motorikteamet

Politikområde:
34, Børn og unge 
med særlige behov 

Nr.: 
BSU 17

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Sprog og motorikteamet har i 2021 et budget på 4.489.000 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 sproglige eller motoriske udvikling.

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

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.

Konsekvenser for borgerne:
Forslaget medfører serviceforringelser for borgerne og samarbejdspartnere. 
Serviceforringelserne vil betyde reduktion af Sprog- og Motorikteamets indsatser som

- Åben rådgivning for forældre, som medvirker til, at logopæder og fysioterapeuter 
får kendskab til børn med tale-sprogvanskeligheder og/eller motoriske 
vanskeligheder tidligt i barnets liv, hvilket gør, at indsatsen ofte forløber før 
skolestart.

- Interventionsforløb med barn og forældre, hvor forældre bliver vejledt og 
medindtaget i både den logopædiske og den motoriske træning og på den måde 
styrke forældrenes mulighed for at følge op på indsatsen hjemme.

- Samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole omkring dagtilbuddenes og 
skolernes sprognetværk, hvor pædagoger og lærere bliver opkvalificeret til at 
være opmærksomme og støttende i det enkelte barns sproglige og 
kommunikative udvikling.



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

Konsekvenser for budget:
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Investering
Netto reduktion -150.000 -150.000 -150.000 -150.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Serviceniveau og effektivisering af Kontaktperson teamet i 

Familiehuset

Politikområde:
34 Børn og unge 

med særlige behov

Nr.: 
BSU 18

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Familiehuset har i 2021 et samlet budget på 5.169.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kontaktperson teamet varetager opgaver i forhold til børn og unge, der har behov for 
særlig rådgivning og vejledning i forhold til bestemte livsområder. Det drejer sig typisk 
om børn og unge, hvor forældrene ikke i tilstrækkelig grad formår at understøtte barnet/ 
den unges positive udvikling og trivsel - og hvor det vurderes at barnet/ den unge vil 
kunne profitere at en fast voksenkontakt/ positiv rollemodel. Formålet med at tilknytte 
en kontaktperson er, at barnet/ den unge kan støttes i at udvikle relevante kompetencer 
med henblik på at blive livsduelig på alle livets arenaer. Indsatsen kan bl.a. have fokus 
på at støtte barnet/ den unge i forhold til skolegang/ uddannelse, relation til andre, 
fritid, misbrug, kriminalitet, kontakt til familie, adfærd mv. Indsatsen kan være af 
længere varighed, hvis den unge ikke har haft tilstrækkelig forældrestøtte i løbet af 
opvæksten og derfor også har brug for at lære mange grundlæggende færdigheder for at 
kunne udvikle sig bedst muligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Kapacitetstilpasning i forhold til den aktuelle besparelse.

Konsekvenser for borgerne:
Mindsket mulighed for at støtte kommunens sårbare og udsatte børn og unge, samt 
mindsket mulighed for at indgå i tværgående skolevægringstiltag.

Konsekvenser for personale:
Med henblik på at realisere de ønskede besparelser foreslås at reducere 
kontaktpersonteamet svarende til ca. 1/3 fuldtidsstilling ved nedsættelse af 
beskæftigelsesgraden hos en eller flere medarbejdere.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -175.000 -175.000 -175.000 -175.000
Investering
Netto reduktion -175.000 -175.000 -175.000 -175.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Budgetreduktion til efterskoler, ungdomskostskoler og 
produktionsskoler

Politikområde:
34 Børn og unge 

med særlige behov

Nr.: 
BSU 19

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet til efterskoler, ungdomskostskoler og produktionsskoler er i 2021 på 746.000 
kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Budgettet dækker økonomisk støtte til udgifter til efterskoler, ungdomskostskoler, og 
produktionsskoler, hvor det udfra en socialfaglig vurdering skønnes nødvendigt for den 
unge for at undgå mere indgribende foranstaltninger. Lovgivningen er subsidiær i forhold 
til andre lovgivninger, hvorfor udgiften først skal forsøges dækket af øvrig gældende 
lovgivning på eks. skoleområdet.
 
Der har i 2019 været et mindre behov for denne særlige økonomiske støtte til børn, 
unge og deres familier. Tilsvarende vurderes behovet mindre i 2020, hvorfor der foreslås 
en reduktion af budgettet.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At behovet og brugergruppen er uforandret.  

Konsekvenser for borgerne:
Ingen.

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -420.000 -420.000 -420.000 -420.000
Investering
Netto reduktion -420.000 -420.000 -420.000 -420.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Budgetreduktion til tabt arbejdsfortjeneste og 
merudgiftsydelse

Politikområde:
34 Børn og unge 

med særlige behov

Nr.: 
BSU 20

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet til sociale formål (hvor tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse udgør 
hovedparten) er i 2021 på 5.738.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Børnehandicapområdet har gennem de seneste år gennemgået alle sager, hvor der ydes 
dækning af merudgifter og/eller tabt arbejdsfortjeneste. 
Serviceniveauet er afstemt med lovgivning, principafgørelser og kvalitetsstandarder og 
den generelle praksis på området. Der udarbejdes funktionsvurderinger, og der 
foretages en meget tæt og kontinuerlig opfølgning i alle sager, hvilket har ført til en 
reduktion af udgifterne på området.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter begrundet i handicap er en skal-bestemmelse i 
lovgivningen, og skal dermed tilbydes alle borgere, der i hjemmet forsørger et barn 
under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Forudsætningen for realisering af forslaget er derfor, at den samlede brugergruppe og 
deres behov indenfor børn- og ungeområdet ikke stiger væsentligt. 

Konsekvenser for borgerne:
Ingen

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -770.000 -770.000 -770.000 -770.000
Investering
Netto reduktion -770.000 -770.000 -770.000 -770.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Forøget indtægtsbudget til statsrefusion (vedr. særligt 
dyre enkeltsager)

Politikområde:
34 Børn og unge 

med særlige behov

Nr.: 
BSU 21

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Indtægtsbudgettet på den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager er på 
politikområde 34 i 2021 på 1.005.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der har de senere år været stigende udgifter på det specialiserede børneområde 
begrundet i en stigning i antallet af børn med behov for støtte, anbringelse m.v.

Udgifterne til anbringelser af børn er omfattet af reglerne om statsrefusion i 
”Bekendtgørelse om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service”, 
hvilket betyder at kommunen i nogle tilfælde kan indhente statsrefusion i forhold til 
særligt dyre enkeltsager. Merudgifterne på det specialiserede børneområde, må således 
forventes også at give nogle merindtægter, hvorfor budgettet for refusionsindtægter 
øges med 0,385 mio.kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det forudsættes, at de særligt dyre enkeltsager fortsat vil være der i det nuværende 
omfang.

Konsekvenser for borgerne:
Det har ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personale:
Det har ingen konsekvenser for personale.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -385.000 -385.000 -385.000 -385.000
Investering
Netto reduktion -385.000 -385.000 -385.000 -385.000



Forslag til driftsønske

Titel: 
Naturfaglig indsats fx i form af en naturvejleder

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette forslag lægges op til at afsætte ressourcer til ansættelse af naturvejledere, 
samt indkøbe udstyr til tre naturbaser, hvorfra primært skoler og dagtilbud kan udforske 
og blive klogere på naturen. Formålet med forslaget er at inspirere skoler, dagtilbud, 
fritidsforeninger og borgere til at bruge og opdage naturen. 

Hvorfor skal vi have en naturfaglig indsats?
En naturfaglig indsats for hele 0-18 årsområdet vil være med til at styrke både 
undervisningen i naturfagene og børn og unges læring i naturen. Indsatsen vil ligeledes 
give et give et godt og solidt grundlag for børn og unges fremtidige kompetencer og 
sundhed. Samtidig vil indsatsen understøtte Hørsholmstrategiens fokus på både Børneliv 
og Bæredygtighed.

Undersøgelser viser, at Danmark i fremtiden vil mangle arbejdskraft inden for de 
naturvidenskabelige og tekniske områder. 
(https://engineerthefuture.dk/media/1520/prognose_for_stem-
mangel_2025_endelig_med_forside.pdf). Et litteraturstudie fra Center for Børn og Natur 
ved Københavns Universitet peger bl.a. på:
 At børn, der tilbringer megen tid i naturen, er stærkere, sundere og oftere 

normalvægtige end børn, der ikke tilbringer tilsvarende tid udendørs. 
 De udfordrende omgivelser i naturen inspirerer børn til at afprøve kroppens 

muligheder, og derigennem fremmes børnenes motoriske udvikling, lege, trivsel og 
fællesskaber.

 Variationen i det pædagogiske arbejde i grønne omgivelser virker trivselsfremmende 
for børn. 

 Ophold i grønne områder kan støtte børns nysgerrighed og interesse for naturen og 
for science.

Det er blandt andet med baggrund i denne forskning, at administrationen foreslår, at der 
afsættes midler til en naturfaglig indsats for hele 0-18 årsområdet.

Hvilke naturfaglige indsatser har vi allerede? 
I Hørsholm Kommunes skoler og daginstitutioner er der forskellige indsatser og 
projekter, der har et naturfagligt - eller udelivsfokus.  

Der er en igangværende proces med at udvikle modeller for skovgrupper i 
daginstitutioner, og samtidig vil alle daginstitutioner og dagplejen i den kommende 
periode have fokus på at komme mere ud i naturen i lokalområdet. I forlængelse af det 

https://engineerthefuture.dk/media/1520/prognose_for_stem-mangel_2025_endelig_med_forside.pdf
https://engineerthefuture.dk/media/1520/prognose_for_stem-mangel_2025_endelig_med_forside.pdf


har administrationen være i dialog med daginstitutionslederne om deres ønsker og 
behov ifm. øget aktivitet i naturen. Her peger daginstitutionslederne bl.a. på inspiration 
til det pædagogisk personale, opholdssteder i naturen fx shelters/madpakkehuse og 
indkøb af udstyr til aktiviteter i naturen. 

Usserød Skole har i 2019 fået et nyt naturfagslokale til mellemtrinnet, og Hørsholm 
Skole har forsøg med teknologi forståelse. 
De forskellige indsatser og projekter på 0-18 årsområdet ville blive understøttet 
yderligere af en naturfaglig indsats for 0-18 årsområdet, herunder ansættelse af 
naturvejledere og etablering af naturbaser. 

Derudover har 15. juni Fonden, som ejer Arboretet i Hørsholm, henvendt sig til 
Hørsholm Kommune vedr. et samarbejde om undervisning af indskolingselever, hvilket 
er en helt unik mulighed for børn i Hørsholm. Et sådant samarbejde er afhængig af, at 
der på skolerne er ressourcerne til det, og det vil her være oplagt at kunne trække på en 
kommunal naturvejleder. 

Konkret forslag
I forslaget lægges op til at: 
- Afsætte ressourcer til naturvejledning svarende til 1 årsværk
- Indkøbe udstyr til tre naturbaser i kommunen

Naturvejledningen kan varetages af en eller flere naturvejledere, hvis primære opgave 
vil være at udvikle, planlægge, gennemføre samt evaluere aktiviteter og læringsforløb 
med fokus på naturfaglighed for børn og unge fra 0-18 år i samarbejde med pædagoger 
og lærere. Naturvejlederens funktion vil ligeledes være at udvikle workshops og 
inspirationsoplæg, der kan målrettes pædagoger, lærere og borgere til at gøre mere 
brug af naturen.  

De tre naturbaser kan etableres i nærhed af kyst, skov og sø og indeholde udstyr, der 
kan gøre børn og voksne nysgerrige på at opdage og undersøge naturen nærmere. Det 
er administrationens vurdering, at naturbaserne kan oprettes forskellige steder i 
kommunen. Naturbasernes varetages af naturvejlederen og skal kunne tilgås af skoler 
og daginstitutioner, og lejes af fritidsforeninger og borgere.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er en forudsætning, at der ansættes en naturvejleder samt at der indkøbes grej til 
naturbaser

Forslaget kan realiseres fra 2021.



Konsekvenser for borgerne:
Børn og unge i Hørsholm Kommune får målrettede naturfaglige læringsforløb og de 
kommer mere ud i naturen til gavn for deres sundhed og læring. 

Borger og fritidsforeninger får mulighed for at leje materialer i naturbaserne. 

Konsekvenser for personale:
Medarbejdere i dagtilbud og skoler får inspiration til både naturfaglige aktiviteter og 
aktiviteter i naturen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 675.000 600.000 600.000 600.000



Forslag til driftsønske

Titel: 
Øge ressource til ledelse og administration på skolerne

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette forslag lægges op til at øge ressourcerne til ledelse og administration på 
skole- og skolefritidsordningsområdet. 

Med besparelser på skolernes ledelse og administration de seneste år oplever de 
tilbageværende skole- og afdelingsledere et større arbejdspres, en mangel på vigtige 
støttefunktioner, mindre effektiv opgaveløsning og en forringet service til forældrene. 
Skolelederne oplever, at der er mindre tid til skoleledelse og læringsnære 
ledelsesopgaver, og at skolerne med besparelserne er og vil blive alvorligt svækket nu 
og i fremtiden, hvis besparelserne fortsætter fremover. 

Ved igen at tilføre nogle af de midler, som blev besparet i Budgetaftale 2020-2023, vil 
det forøge skolernes budget til ledelse og administration og derved tilsvarende forøge 
skolernes mulighed for at implementere nye, besparende og bedre løsninger (f.eks. re-
designe specialundervisningsområdet), imødekomme og inddrage forældre i indsatser på 
elev- og klasseniveau, samt sikre Hørsholm Kommunes målsætning om, at have skoler 
med høj trivsel og gode resultater – som elever, forældre og medarbejdere er glade for.

På baggrund af Budgetaftale 2020-2023 er ressourcerne til ledelse på skole- og SFO-
området blevet reduceret med -2.050.000 kr. i 2020 og -2.400.000 kr. årligt fra 2021 og 
frem. På nuværende tidspunkt tildeles folkeskolerne samlet set midler til 4 skoleledere 
og 10 afdelingsledere. Ud af denne gruppe varetager 4 afdelingsledere funktionen som 
viceskoleleder og 4 varetager funktionen som SFO-leder. Det betyder, at skolerne i alt 
modtager midler til 14 ledere. 

I både 2018 og 2020 har der været en besparelse på administration på skolerne. Det 
samlede budget til skolesekretærer er således reduceret fra 2,6 mio. kr. til 1,7 mio. kr. I 
besparelsen ligger blandt andet, at opgaven omkring bogføring både er reduceret og 
omlagt til rådhuset. I praksis er der således væsentlig færre ressourcer til administration 
på skolerne.

Hvad laver en skoleledelse? 
Skoleledelserne har en række konkrete opgaver på den enkelte skole og i samarbejdet 
med kommunens øvrige administration – og har samtidigt det strategiske overblik, tager 
de faglige og pædagogiske sparringssamtaler med medarbejdere – individuelt og i teams 
– og er med til at sikre det gode skole-hjem-samarbejde. 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

Herudover 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, er der 
forskellige måder at fordele ledelsesopgaverne på lokalt fra skole til skole. 

Ledelse involveret i skolens kerneopgave
Skolens opgave er under konstant udvikling og bliver hele tiden påvirket af den 
omfattende udvikling, som kendetegner vores samfund. Alt dette fordrer en 
ledelsesstruktur 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 desuden blevet mere komplekse og nødvendiggør kompetencer indenfor 
strategisk ledelse og ledelse af eksterne relationer, forandringsledelse, teamledelse, 
dialogbaseret ledelse, coaching og læringsledelse. 

Administrative opgaver
På skolerne håndteres mange administrative opgaver. Det gælder f.eks. 
elevadministration, håndtering af afgangsprøver, kalenderplanlægning, 



karakterindberetning, administration af MUS-samtaler, teamsamtaler, forældre- og 
elevsamtaler etc. I praksis sker der en opgaveglidning mellem ledelsen og 
skolesekretærerne; hvis der er færre skolesekretærer, så bliver opgaverne i stedet løst 
af lederne. Det gør opgaveløsningen dyrere og er ikke den bedste brug af 
ledelsesressourcerne. Når der de seneste år er reduceret på begge funktioner, lægger 
det et stort pres på de tilbageværende ledere og sekretærer. 

Konkrete forslag
En forøgelse af ressourcer til ledelse og administration vil styrke skole- og SFO-området 
generelt. 

På baggrund af de tidligere besparelser på ledelse, som træder i kraft fra 1. august 
2020, skal der som konsekvens heraf, være en formel politisk godkendelse af 
styrelsesvedtægten for skolerne. Princippet i tildelingen omhandler, at skolerne tildeles 
ressourcer til en skoleleder og én afdelingsleder pr. spor – heraf en afdelingsleder med 
ansvar for skolens SFO og én afdelingsleder med funktion af viceskoleleder. Tildelingen 
pr. spor betyder, at der er en stabil ressourcetildeling, og at ledelsesressourcen ikke 
berøres ved klassesammenlægninger. Derudover tildeles skolerne en mindre ressource 
pr. klasse til en koordinatorfunktion, som kan have ledelsesbeføjelser.

Med dette budgetforslag foreslås, at tildelingen til ledelse og administration forøges med 
henholdsvis 25%, 50% og 100% af den oprindelige besparelse på henholdsvis ledelse og 
administration.   

Samlet vil det betyde en tilførsel på henholdsvis 740.500 kr., 1.481.000 kr. og 
2.962.000 kr. 

Procentvis forøgelse Kr.
25% 740.500 kr. 
50% 1.481.000 kr.
100% 2.962.000 kr. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der er ingen forudsætninger for realisering af dette budgetønske. 

Konsekvenser for borgerne:
- At øge ressourcerne til ledelse og administration på skole- og SFO-området vil 

forbedre skolens samlede hverdag, drift og udvikling betydeligt. Ledelse og 
administration er vigtig for forældresamarbejde og for elevers og medarbejderes 
trivsel og udvikling. At øge ressourcerne til ledelse og administration på skole- og 
SFO-området vil derfor have betydning for skolens resultater i en positiv retning. 



- Muligheden for et tæt forældresamarbejde vil desuden blive bedre i takt med, at 
ledelsesressourcerne forøges.

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

nemmere at komme i kontakt med løbende. Medarbejderne skal i mindre grad 
selv håndtere komplekse elev- og forældresager, og kan i stedet fokusere på at 
skabe faglige og pædagogiske læringsmiljøer. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 2.962.000 2.962.000 2.962.000 2.962.000



Forslag til driftsønske

Titel: 
Investeringsstrategi ”Tidlig indsats – rettidig udvikling” 
(TIRU) for 11-18 årige

Politikområde:
34 Børn og unge 

med særlige behov

80 Administration 

og planlægning

Nr.: 
BSU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Børne- og Skoleudvalget vedtog i 2017 den faglige udviklings – og investeringsstrategi 
Tidlig indsats – rettidig udvikling. Strategien omfattende børn og unge mellem 0-18 år, 
men var primært rettet mod børn i alderen 0-10 år.

Børne- og Skoleudvalget godkendte i december 2019 delstrategien Tidlig indsats - 
rettidig udvikling for 11-18 års området. Udvalget besluttede samtidig, at der skal 
udarbejdes en investeringsstrategi til budgetforhandlingerne 2021-2024 med henblik på 
at styrke myndighedsindsatsen overfor børn og unge i aldersgruppen 11-18 år. 

Tidlig indsats – rettidig udvikling er en faglig ramme og retning for arbejdet med børn og 
unge i alderen 0-18 år, som er i mistrivsel eller i udsatte positioner - eller i risiko for at 
komme det. Målet er dels at skabe bedre trivsel og læring for målgruppen og dels at 
investere klogere, så Hørsholm Kommune over tid reducerer udgifterne på området. 
Målene skal nås gennem en omstilling af børne- og ungeområdet, hvor der blandt andet 
skal sættes tidligere og mere forbyggende ind overfor børn og unge, før deres problemer 
vokser sig store. 

Der er et behov for at investere yderligere i børne- og ungeområdet ved at styrke 
myndighedsindsatsen overfor de 11-18 årige. 

Myndighedsteamet skal opprioritere det tidlige forebyggende arbejde, herunder 
samarbejde med blandt andet skoler, Ungehuset og fagprofessionelle i De Tværgående 
Forebyggelsesteams i Center for Børn og Voksne. Det skal være med til at sikre, at der 
sættes ind så tidligt som muligt – enten før der er brug for en decideret indsats - eller 
med de rette forebyggende tilbud og indsatser. Det kan f.eks. være i rådgivningen af 
børn, unge og forældre, sparringen med fagpersoner eller i den helt tidlige indsats.    

For de børn og unge, som har en indsats, skal Myndighedsteamet følge hyppigere op på 
indsatsen. Det skal være med til at sikre, at indsatsen hurtigere kan justeres, hvis den 
ikke er den rette eller giver den ønskede effekt. Myndighedsteamet skal have en tæt 
kontakt med barnet, den unge og familien, ligesom de skal have et tæt samarbejde med 
samarbejdspartnere, herunder skolerne, skoler, Familiehuset, Ungehuset m.fl. for at få 



indsatsen til at lykkes. Den tætte kontakt med barnet, den unge og familien er ikke et 
mål i sig selv, men midlet, der gør det muligt, at der kan foretages hyppigere 
opfølgninger af en kvalitet, som løbende understøtter indsatserne. Herved sikres det, at 
indsatsen kan sættes i værk, justeres og afsluttes hurtigere, og at den bedst mulig 
matcher barnets/den unges behov, så barnet/den unge kan komme videre med et 
almindelig børne- og ungdomsliv. 
 
Inddragelse af barnet eller den unge, familie og netværk er helt afgørende, når 
indsatsen skal lykkes. Når barnets eller den unges perspektiv sættes i centrum i 
samarbejde med familien og netværket, er det med til at understøtte, at der foretages 
det rette match af indsats, samt at der skabes forståelse og ejerskab til beslutningen. 
Som det fremgår af Tidlig indsats – rettidig udvikling skal der altid holdes 
netværksmøder i en børne- og ungesag, hvor barnet, den unge eller familie og 
fagprofessionelle deltager, ligesom barnet eller den unge altid skal høres om sin egen 
sag.

Investeringen forventes til gengæld at give et afkast i form af reducerede udgifter til 
anbringelser. Det forventes, at der kan høstes gevinster allerede fra starten af 
budgetperioden.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Med tilførsel af en socialrådgiver i Myndighedsteamet i Center for Børn og Voksne 
forventes der samtidig at være reducerede udgifter til anbringelser af tilsvarende 
beløbsstørrelse, hvorved den samlede økonomi ved tiltaget går i nul.

Konsekvenser for borgerne:
De pågældende børn og unge vil opleve en hyppigere og mere forebyggende opfølgning.  
Dette forventes at resultere hurtigere og tættere indsats, hvorved udfordringerne lettere 
kan tages i opløbet, så barnet/den unge kan komme videre med et almindeligt børne- og 
ungdomsliv.

Konsekvenser for personale:
Der tilføres en socialrådgiver til Myndighedsteamet. Med investeringen i en ekstra 
medarbejder, evt. fordelt mellem Modtagelsen og Børne- og ungeteamet, er det muligt 
at tilpasse sagsantal og evt. sagstyngde, således der kan frigøres ressourcer til at 
muliggøre hyppigere opfølgning, tættere kontakt med det enkelte barn/den unge og 
familien samt tilgængelighed for faglig sparring, samarbejde og koordinering med andre 
fagpersoner i alle sager. 



Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske, 
politikområde 34

-500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Driftsønske, 
politikområde 80

500.000 500.000 500.000 500.000



Budget 2021-2024

Social- og Seniorudvalget
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

SSU 1 41 Færre aktiviteter på plejecentrene -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
SSU 2 41 Ophør af indsatsen omsorg og aktiviteter i hjemmeplejen (tidligere klippekortsordning) -645.000 -645.000 -645.000 -645.000
SSU 3 41 Øget brugerbetaling på vask af tøj og linned -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
SSU 4 41 Etablering af ekstra sygeplejeklinik -50.000 -84.000 -84.000 -84.000
SSU 5 41 Effektivisering af decentrale administrative funktioner indenfor politikområde Ældre -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
SSU 6 41 Reduktion i antallet af midlertidige pladser -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
SSU 7 41 Nedlæggelse af kommunens akutplads -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
SSU 8 41 Tværkommunalt samarbejde om fælles akutfunktion dag og aften -250.000 -500.000 -750.000 -750.000
SSU 9 41 Nedjustering af dagnormeringen på plejecentrene -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000

SSU 10 41 Reduktion i tilskud til aktivitetscentrene -474.000 -474.000 -474.000 -474.000
SSU 11 41 Reduktion i tilskud til Seniorrådet -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 
SSU 12 41 Reduktion i serviceniveauet på indsatser under praktisk hjælp i hjemmeplejen gennem skærpede visitationskriterier -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 
SSU 13 41 Reduktion i tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm -142.000 -292.000 -292.000 -292.000 
SSU 14 41 Reduktion i § 18 midler -148.000 -148.000 -148.000 -148.000 
SSU 15 41 Forslag om brugerbetaling/indtægtsmuligheder på aktivitetsområdet -116.000 -193.000 -193.000 -193.000 
SSU 16 41 Bortfald af særlige aftaler på Breelteparken -433.000 -649.000 -649.000 -649.000 
SSU 17 42 Reduktion af budget til botilbud til midlertidigt ophold -825.000 -825.000 -825.000 -825.000
SSU 18 42 Reduktion af budget til botilbud til længerevarende ophold -880.000 -880.000 -880.000 -880.000
SSU 19 42 Forøget indtægtsbudget til statsrefusion (vedr. særligt dyre enkeltsager) -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
SSU 20 42 Råderumsforslag vedr. personlig støtte og pasning af handicappede -880.000 -880.000 -880.000 -880.000
SSU 21 42 Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, Bofællesskabet Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte -199.000 -199.000 -199.000 -199.000
SSU 22 42 Reduktion af normeringen på Socialpsykiatrisk Center Åstedet -382.000 -382.000 -382.000 -382.000
SSU 23 42 Udgifter til fodbehandling -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

I alt -12.718.000 -13.445.000 -13.695.000 -13.695.000



Budget 2021-2024

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

SSU 1 41 Opnormering af aftenvagten på plejecentrene 1.456.000 1.456.000 1.456.000 1.456.000
SSU 2 41 Forundersøgelse omkring etablering af produktionskøkkener på tre plejecentre 100.000 100.000 100.000 100.000
SSU 3 41 Opnormering af aftensygeplejen i hjemmeplejen 840.000 840.000 840.000 840.000
SSU 4 42 Personalenormering botilbuddet Højmose Vænge og Solskin 240.000 240.000 240.000 240.000

I alt 2.636.000 2.636.000 2.636.000 2.636.000
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Råderumsforslag 
Titel: 
Færre aktiviteter på plejecentrene

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet til aktiviteter på plejehjem udgør 3.600 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Plejecentrene bestræber sig på, at beboerne har mulighed for at leve et aktivt liv og 
deltage i de aktiviteter og arrangementer, der finder sted på centrene. 

Fælles for aktiviteterne på plejecentrene er, at de planlægges og udføres med 
udgangspunkt i de beboere, der bor på det enkelte plejecenter, og at aktiviteterne har til 
formål at aktivere samt stimulere beboerne fysisk, psykisk og socialt.

Aktiviteterne kan være individuelle og integrerede i andre indsatser, fx personlig pleje og 
praktiske opgaver, hvor personalet stimulerer beboeren til at træne/vedligeholde 
eksisterende færdigheder. Aktiviteterne kan også foregå i grupper, hvor beboerne samles 
om en fælles aktivitet, der fx vækker minder eller aktiverer borgerne fysisk.

Aktiviteterne er forskellige fra plejecenter til plejecenter og bliver planlagt i samarbejde 
med beboerne ud fra et fagligt blik på, hvilke aktiviteter der tilgodeser beboernes behov 
og ønsker.

Aktiviteterne kan variere fra ture ud af huset til samværsgrupper og individuelt 
tilrettelagte aktiviteter på plejecentret.

På plejecentrene er ansat aktivitetsmedarbejdere til at understøtte aktiviteter på 
plejecentrene.

Forslag
Administrationen vurderer, at der kan reduceres i niveauet for aktiviteter til beboere på 
plejecentrene, svarende til 1.000.000 kr. Det vil være op til det enkelte plejecenter, 
hvordan reduktionen forvaltes.

Administrationen vurderer, at frivillige kan engageres i at afvikle aktiviteter for beboere 
på plejecentrene. Det vil alene være aktiviteter, der ikke kræver medarbejdere med 
sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesbaggrund.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Såfremt det bliver nødvendigt at opsige medarbejdere, vil der være en opsigelsesperiode.
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Konsekvenser for borgerne:
Reduktion i aktiviteter på plejecentrene vil betyde, at beboerne på plejecentrene vil blive 
tilbudt færre aktiviteter. 

Konsekvenser for personale:
Det kan blive nødvendigt at afskedige medarbejdere

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Investering
Netto reduktion -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Ophør af indsatsen aktivitet og omsorg i hjemmeplejen
(tidligere klippekortsordning)

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet udgør 645 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har bibeholdt den tidligere pulje til en klippekortsordning i 
hjemmeplejen, der i 2017 overgik fra at være en puljeordning til at blive reguleret over 
kommunes bloktilskud.

Med baggrund i budgetvedtagelse for 2020 og Social- og Seniorudvalgets efterfølgende 
disponering af midlerne benyttes midlerne fra den tidligere klippekortsordning i dag til 
indsatsen omsorg og aktivitet, som bliver implementeret i juni og juli måned 2020.
Indsatsen er ikke lovpligtig.

Den nye indsats betyder, at hjemmeplejen kan yde en ekstra og målrettet indsats, som 
er tilpasset den enkelte borger, der har et særligt behov i en periode. Indsatsen kan fx 
gives til borgeren, der har oplevet fysisk funktionsnedsættelse, eller som netop er blevet 
alene. Indsatsen er særlig, fordi den rækker ud over de resterende indsatser i 
kommunens indsatskatalog vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp.

Da indsatsen endnu ikke er implementeret, er det for tidligt at konkludere, hvor mange 
borgere, der vil få gavn af indsatsen. Den økonomiske volumen på indsatsen svarer til 
den tidligere klippekortsordning, hvor i alt 109 borgere modtog indsatsen i 2019.

Administrationen vurderer at det vil kunne lade sig gøre at afskaffe indsatsen omsorg og 
aktivitet til borgere med særlige behov.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget vil betyde et ressourcetræk hos visitationen til revisitation af de borgere, der 
er visiteret til indsatsen.

Konsekvenser for borgerne:
 Muligheden for at give målgruppen af borgere, der har brug for et løft i form af 

ekstra støtte i en svær periode, bortfalder.
 Da ordningen endnu ikke er startet op, kendes volumen af borgere, der visiteres 

til indsatsen, endnu ikke. 

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

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -645.000 -645.000 -645.000 -645.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -645.000 -645.000 -645.000 -645.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Øget brugerbetaling på vask af tøj og linned

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Samlet budget på kommunens fire plejecentre: 117.166 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunen indførte sidste år brugerbetaling på tøjvask og vask af sengelinned på 
kommunens fire plejecentre. Der opkræves i dag 130 kr. om måneden for vask af 
personligt tøj og 130 kr. om måneden for vask af sengelinned, håndklæder og dyner. 

Administrationen vurderer, at plejecentrenes servicepakker kan justeres, så der 
fremadrettet opkræves en højere afgift for vask af beboernes tøj samt vask af linned, 
håndklæder og dyner. 

Afgiften opdeles fortsat 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 f.eks. en pårørende i stedet 
ønsker selv at vaske det personlige tøj.  

Forslaget indebærer, at der opkræves 160 kr. om måneden for vask af personligt tøj og 
160 kr. om måneden for vask af sengelinned, håndklæder og dyner, det vil sige en 
stigning for beboeren på 30 kr. om måneden for hver af de to ydelser.

Afgiften til tøjvask er også i andre kommuner opdelt på vask af personligt tøj og vask af 
linned og håndklæder, og 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. 

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 frigive midler, der opkræves hos borgere i servicepakken. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
 Besparelsen er beregnet på en forudsætning om, at samtlige beboere på 

kommunens 4 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. 

Konsekvenser for borgerne:
 En regulering af brugerbetaling på tøjvask vil betyde en større månedlig udgift til 

beboerne på plejecentrene. 

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

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
Investering
Netto reduktion -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Etablering af ekstra sygeplejeklinik

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet til hjemmesygepleje udgør 9.881 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En sygeplejeklinik er en alternativ mulighed for at levere sygeplejeydelser til de borgere, 
der er mobile nok til selv at transportere sig til en klinik. Hørsholm Kommune har 
allerede en sygeplejeklinik, der er placeret på Selmersbo.

I forbindelse med at BDO, tilbage i maj 2018, analyserede hjemmesygeplejeområdet, 
blev potentialet i at anvende sygeplejeklinikken i højere grad, end det sker i dag, 
afdækket. Det var BDO’s vurdering, at en øget anvendelse af sygeplejeklinikken var et 
potentielt indsatsområde i relation til at forbedre og effektivisere 
hjemmesygeplejeområdet. Potentialet for den årlige besparelse på 100.000 kr. 
fremkommer ved, at en øget anvendelse af sygeplejeklinikken giver mulighed for en 
mere effektiv opgaveløsning hos hjemmesygeplejerskerne, da den tid sygeplejerskerne i 
dag bruger på at transportere sig mellem borgerne, i stedet vil kunne bruges på at 
behandle flere borgere og dermed øge borgertiden. Derudover vil det aspekt, at 
borgerne selv skal transportere sig til sygeplejeklinikken hænge godt sammen med det 
rehabiliterende fokus ligesom at borgerne vil have mere fleksibilitet og selvbestemmelse 
i tidspunktet for, hvornår de modtager sygeplejeydelser. 

Da der ikke er overskydende kapacitet til rådighed i den eksisterende sygeplejeklinik på 
Selmersbo, forudsætter budgetforslaget, at der etableres en ny sygeplejeklinik. Det er 
administrationens anbefaling, at den nye sygeplejeklinik placeres i allerede kommunalt 
ejede lokaler, da der ellers vil være udgifter til husleje. I forbindelse med opstarten af 
den nye klinik estimeres det, at der er en engangsudgift i omegnen af 50.000 kr. 
Udgiften er til indkøb af udstyr (fx briks, skabe mm.) samt indretning af lokalet alt 
afhængig af hvorhenne og hvilken type lokale, sygeplejeklinikken etableres i (fx 
etablering af håndvask). Da flere borgere forventes at skulle modtage sårbehandling i 
klinikken, er der derudover kalkuleret med, at endnu en sygeplejerske uddannes som 
sårspecialist (10.000 kr.).

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har administrationen foretaget en 
afdækning af muligheder for at etablere den nye sygeplejeklinik i et lokale, som 
kommunen allerede råder over. Derudover har det været med i overvejelserne, at 
placeringen skulle være central, at der er handicapvenlige adgangsforhold samt at det er 
forholdsvist nemt for borgerne at komme til klinikken. 

Der er i denne afdækning fremkommet følgende forslag til en placering i prioriteret 
rækkefølge:

Mulighed 1) Klinik etableres i forbindelse med Biblioteket i Trommen
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Fordelen ved denne placering er først og fremmest, at der er tale om en meget central 
placering, hvor der allerede er mange borgere, der har deres gang. En ulempe kan være 
muligheden for at indrette et lokale med adgang til vand og vask samt at det må 
forventes at reducere antallet af lokaler på Biblioteket, der er til rådighed for andre 
aktiviteter. Placeringen i relation til Biblioteket i Trommen forudsætter således mulighed 
for at anvende et lokale, hvilket administrationen er ved at afdække nærmere.

Mulighed 2) Klinik etableres i Aktivitetscentret på Sophielund
Fordelen ved denne placering er, at Sophielund er placeret med gode adgangsforhold, 
hvor der er direkte tilknyttede parkeringspladser og at offentlig transport (bus) desuden 
har stoppested. Der er allerede mange borgere, der kender, anvender og har deres gang 
i aktivitetscentret. Der foregår på nuværende tidspunkt en renovering af stueetagen på 
Sophielund, hvor det vil være muligt at afsætte plads til en ny sygeplejeklinik. 

Mulighed 3) Klinik etableres på Trænings- og rehabiliteringscenteret (ved Louiselund)
Fordelen ved denne placering er, at der allerede er mange aktiviteter i Trænings- og 
rehabiliteringscenteret, hvor borgerne har deres gang. Ligesom der er parkeringsplads 
lige udenfor centret. Nedlægges en eller flere af de midlertidige pladser på centrets 
førstesal (budgetforslag SSU6), vil det være muligt at indrette sygeplejeklinikken i et af 
rummene. En ulempe ved denne placering er, at mulighederne for at benytte offentlig 
transport til Trænings- og rehabiliteringscenteret er begrænset. 

En sidste mulighed, der på nuværende tidspunkt er svær at beskrive nærmere, er 
muligheden for at etablere sundhedsklinikken i et kommende sundhedshus. 
Etableres sygeplejeklinikken i et lokale, der skal lejes, vil der være udgifter til husleje, 
hvorved besparelsespotentialet per år vil reduceres tilsvarende.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget forudsætter, at borgere, der er i stand til at transportere sig selv, fremover 
modtager deres sygeplejeydelser i sygeplejeklinikken. Her anbefales det, at det klart 
kommunikeres ud til borgerne, at sygeplejeklinikken er kommunens tilbud til borgere, 
der kan transportere sig selv, hvilket vil hjælpe i forhold til sygeplejerskernes daglige 
dialog med borgerne. 

Det er desuden en forudsætning for realisering af forslaget, at der er den fornødne 
klinikkapacitet til stede i kommunen, hvilket konkret betyder, at der skal oprettes en ny 
klinik udover den eksisterende, samt at den samlede kapacitet i begge klinikker 
efterfølgende udnyttes til fulde. Derudover kræver det at endnu en sygeplejerske 
uddannes som sårspecialist. Der er i beregningerne taget højde for udgifter til 
uddannelse og tillæg.

Konsekvenser for borgerne:
Det er administrationens vurdering, at flere borgere rent helbredsmæssigt er i stand til 
at møde op og modtage ydelser i en sygeplejeklinik i stedet for at 
hjemmesygeplejerskerne skal køre hjem til borgerne. Forslaget om at øge andelen af 
sygeplejeydelser i regi af en sygeplejeklinik forudsætter dog et fastholdt fokus på at de 
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borgere, der selv er i stand til at transportere sig skal gøre det fremadrettet og at 
sygeplejeklinikken er kommunens tilbud til denne gruppe borgere.

Konsekvenser for personale:
Øget anvendelse af sygeplejeklinikken vil betyde en mere effektiv opgaveløsning hos 
sygeplejerskerne, da den tid sygeplejerskerne anvender på at transportere sig mellem 
borgerne i stedet, vil kunne anvendes på at behandle flere borgere i klinikken. 
Derudover understøtter det, at borgerne selv skal transportere sig til sygeplejeklinikken, 
det rehabiliterende fokus, der er i hjemmeplejen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering 50.000 16.000 16.000 16.000
Netto reduktion -50.000 -84.000 -84.000 -84.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Effektivisering af decentrale administrative funktioner 
indenfor politikområde Ældre

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Den samlede administration på kommunale plejehjem, midlertidige pladser samt 
Breelteparkens plejehjem udgør 2.297 tkr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I forbindelse med de to seneste budgetaftaler er der besluttet udmøntning af 
administrative besparelser/effektiviseringer i Hørsholm Kommune. For Center for 
Sundhed og Omsorg (SOM) har dette betydet vedvarende besparelser på det 
administrative område svarende til i alt ca. 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, blandt 
andet med baggrund i benchmark med andre kommuner.

Tidligere udmøntede administrative effektiviseringer
I Budgetaftalen 2019-2022 blev der vedtaget administrative effektiviseringer for 4 mio. 
kr. årligt fra 2019 og frem. Direktionen stod for den konkrete udmøntning, og for SOMs 
område var der tale om administrative effektiviseringer på 667.900 kr. i 2019, stigende 
til 782.900 kr. i 2021 og frem. 

I Budgetaftalen 2020-2023 vedtog Kommunalbestyrelsen administrative besparelser på i 
alt 6 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. i 2022 og frem. Direktionen 
besluttede, at ca. 4,6 mio. kr. af besparelserne primært skulle udmøntes på 
administrative støttefunktioner. For SOM vedkommende blev følgende administrative 
funktioner berørt:

o Bogføring og regningsbetaling
o Løn- og personaleadministration

Herudover blev SOM tilført ekstra administrative opgaver omkring §18 midler, seniorråd 
og frivilligområdet.

I SOM blev der i 2020 udmøntet administrative besparelser for 352.900 kr. samt en 
besparelse på ledelseslaget på 361.200 kr., i alt 714.100 kr. 
I årene 2021 og frem udgør den samlede besparelse 687.700 kr.

Afdækning af muligheder for sammenlægning af administrative funktioner
SOM påbegyndte i slutningen af 2019 en større gennemgang af økonomistyringen på 
hele SOM område, herunder en oprydning i den samlede kontoplan, implementering af 
en fælles budgetmodel for plejeboliger og midlertidige pladser samt søsætning af et 
fremtidigt nøgletalsprojekt. Arbejdet foregår kontinuerligt. 
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Samtidig med ovenstående implementeredes en ny organisation pr. 1. januar 2020. Den 
nye organisering omfattede bl.a. en ledelsesmæssig sammenlægning af to decentrale 
enheder, Træningsenheden samt kommunens midlertidige pladser - fremadrettet 
omtales den samlede enhed Trænings- og rehabiliteringsenheden. 

Ovenstående samlede tiltag – tydeligere økonomistyring og ny organisering - har 
medført, at det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at effektivisere 
udvalgte administrative funktioner indenfor de budgetområder, som fattet af den nye 
budgetmodel for plejeboliger og midlertidige pladser.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er en forudsætning for realisering af forslaget, at der ikke udmøntes yderligere 
administrative besparelser på området.

Konsekvenser for borgerne:
Forslaget vil ikke have konsekvenser for borgerne. 

Konsekvenser for personale:
Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Investering
Netto reduktion -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion i antallet af midlertidige pladser

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet på de midlertidige pladser udgør 19.100 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm har i dag 32 midlertidige pladser. 
KLKs opgjorde i kommunens plejeboliganalyse fra 2018 kommunens andel af 
midlertidige pladser til 15 %, hvilket er højere end både de kommuner, som Hørsholm 
normalt sammenligner sig med, (9,8 %) og landsgennemsnittet, (6,8 %). 

En højere andel af midlertidige pladser betyder, at kommunen har en større grad af 
fleksibilitet i forhold til hurtigt at imødekomme plejekrævende borgeres behov for fx 
aflastning af kortere varighed. 

Pladserne benyttes bl.a. til døgngenoptræning ved behov for genoptræning efter 
serviceloven eller sundhedslov. Pladserne benyttes ligeledes til at hjemtage borgere efter 
en hospitalsindlæggelse, hvis borgeren ikke kan udskrives til eget hjem, hvilket ligeledes 
bevirker, at kommunen kan undgå at betale ”ventedage” til hospitalerne. Endelig er det 
pt. nødvendigt at benytte pladserne til borgere, der venter på en plejebolig, og som ikke 
kan vente i eget hjem. 

Derfor er det en bred målgruppe af borgere, der fra deres eget hjem eller fra hospitalet 
indlægges på de midlertidige pladser. Af de borgere, der pt. indlægges på de 
midlertidige pladser, kommer over halvdelen fra en hospitalsindlæggelse, mens under 
halvdelen indlægges fra eget hjem. 64 % af borgerne, der har været indlagt i januar og 
februar 2020, er blevet udskrevet til eget hjem, 17 % er udskrevet til plejebolig, mens 
14 % er døde. 

Belægningsprocenten på de midlertidige pladser har i januar og februar måned 2020 
ligget på 94,2 % i gennemsnit.

Det er administrationens vurdering, at antallet af midlertidige pladser kan reduceres 
med to midlertidige pladser fra 32 til 30 pladser.
Forslaget kan effektueres ved at skabe et større flow i brugen af pladserne.

En lukning af to pladser vil påvirke den beskrevne fleksibilitet. De midlertidige pladser 
skal ses i en sammenhæng med kommunens samlede serviceadgang – og dermed i 
sammenhæng med blandt andet kommunens dækningsgrad på plejeboliger og kapacitet 
i hjemmeplejen. Færre midlertidige pladser vil påvirke ressourcetrækket i hjemmeplejen, 
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efterspørgslen på plejeboliger og muligheden for at undgå ”ventedage” efter 
færdigbehandling på hospitalerne.  

Med udgangspunkt i en variable pladspris, hvor der er taget højde for driften af de 
tilbageværende pladser, er det administrationens vurdering, at der kan opnås et 
besparelsespotentiale på 700.000 kr. årligt ved at lukke to pladser, (350.000 kr. pr. 
plads).

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
 Som beskrevet ovenfor kan lukning af midlertidige pladser påvirke 

ressourcetrækket i hjemmeplejen og efterspørgslen på plejeboliger.
 Der vil i højere grad end i dag kunne forekomme ventetid på at blive indlagt på 

en midlertidig plads, hvilket blandt andet kan medføre en øget udgift til 
finansiering af færdigbehandlede borgere på hospitalet, til borgere der ikke kan 
udskrives til eget hjem. Forslaget kan derfor påvirke for den kommunale 
medfinansiering.

 Det indtænkes ikke i forslaget at benytte pladserne til andre formål, og pladserne 
kan derfor ved øget efterspørgsel genåbnes med en budgetregulering.   

Konsekvenser for borgerne:
 Borgere, der har behov for en midlertidig plads, vil i højere grad end i dag kunne 

opleve ventetid på en indlæggelse. 

Konsekvenser for personale:
 Forslaget vil blive realiseret gennem nednormering af medarbejdere på de 

midlertidige pladser.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -700.000 -700.000 -700.000. -700.000 
Investering
Netto reduktion -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 
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Råderumsforslag 

Titel: 
Nedlæggelse af kommunens akutplads

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budget på de midlertidige pladser udgør 19.100 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har i dag en akutplads til rådighed, som kan benyttes som 
alternativ til en indlæggelse af en borger, der har behov for tæt observation og 
opfølgning på behandling.

Tendensen omkring akutpladserne generelt set i kommunerne er, at de ikke bliver 
benyttet tilstrækkeligt, og flere kommuner har derfor nedlagt deres pladser. 

Denne tendens ses også lokalt i Hørsholm, hvor det ligeledes er vurderingen, at pladsen 
ikke benyttes tilstrækkeligt til, at det er rentabelt at holder pladsen åben. I 2019 
benyttede i alt 8 borgere pladsen, hvor opholdene var mellem et og 11 døgn. Hvis det 
antages, at borgerne har været indlagt i gennemsnit 6 dage, har belægningsprocenten 
på pladsen været 13 % i 2019. I 2020 har ingen borgere været indlagt på pladsen, 
hvilket dog også skyldes, at pladsen kun har været disponibel i januar, da 
administrationen har set sig nødsaget til at inddrage pladsen først grundet et udbrud af 
norovirus og derefter grundet COVID 19. 

Akutpladsen bemandes af medarbejdere på de midlertidige pladser og koordineres af 
akutteamet, som er organiseret i sygeplejen og har arbejdsplads på den gamle 
politistation.

Da det fortsat er muligt at benytte de midlertidige pladser til at forebygge en 
indlæggelse, ser administrationen ingen grund til at bibeholde pladsen. Den fremtidige 
arbejdsgang uden en akutplads vil være, at kommunens akutteam vil kunne indlægge 
borgere, der har behov for tæt observation og opfølgning, på en midlertidig plads, og det 
vil derfor stadig være muligt at forebygge indlæggelser.

Administrationen fremlægger på den baggrund forslag om, at kommunens akutplads 
lukkes.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
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Konsekvenser for borgerne:
 Det er administrationens vurdering, at borgerne ikke vil blive berørt af 

nedlukningen.

Konsekvenser for personale:
 Forslaget vil blive realiseret gennem nednormering af medarbejdere på de 

midlertidige pladser.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -350.000 -350.000. -350.000 -350.000 
Investering
Netto reduktion -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 
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Råderumsforslag 

Titel: 
Tværkommunalt samarbejde om fælles akutfunktion 
dag og aften

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet til kommunens akutfunktion udgør 4.255 tkr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har i dag en akutfunktion med sygeplejersker, der varetager særligt 
komplekse sygeplejeopgaver og giver faglig sparring. 

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm 
Kommuner udgør Nordklyngen, som er den kommuneklynge, der hører under 
planområde Nord i Region Hovedstaden. I juni 2019 nedsatte Nordklyngen en 
arbejdsgruppe med det formål at undersøge mulighederne for at indgå et 
tværkommunalt samarbejde på akutområdet. Baggrunden er en forventning om, at 
kommunerne i nær fremtid vil opleve en øget opgavemængde og en øget kompleksitet i 
de opgaver, kommunerne skal løse inden for akutområdet, blandt andet som følge af 
opgaveglidning fra region til kommune, samarbejde med Nyt Hospital Nordsjælland om 
udgående hospitalsfunktioner samt en mindre sengekapacitet på Nyt Hospital 
Nordsjælland. 

Produktet af arbejdsgruppens arbejde er et beslutningsoplæg, der har kortlagt 
mulighederne for at samarbejde om fælles akutfunktion(er) i de nordsjællandske 
kommuner. Arbejdsgruppens anbefaling er, at der etableres flere fælles akutfunktioner i 
Nordsjælland mellem to eller flere kommuner. I nattetimerne skal kommunerne fortsat 
selv varetage akutfunktionen. Arbejdsgruppen foreslår en opdeling i et fælles akutteam 
Øst og fælles akutteam Vest. Hørsholm Kommune indgår i forslaget om et Øst-team 
sammen med kommunerne Helsingør, Fredensborg og Allerød. Øst-teamet vil dermed 
have et borgergrundlag på 153.000. Det foreslås, at teamet geografisk placeres i 
Fredensborg Kommune.

Der er efterhånden en række kommuner, der har erfaringer med at samarbejde på 
tværs af kommunegrænser om fælles akutfunktioner. I Region Hovedstaden er der 
etableret tre tværkommunale akutfunktioner: 1) Den fælles akutfunktion mellem Herlev, 
Ballerup og Furesø kommuner (etableret 2015), 2) den fælles akutfunktion mellem 
Albertslund, Vallensbæk, Glostrup og 3) Høje-Taastrup (etableret 2018) og den fælles 
akutfunktion mellem Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner (etableret 2018).
En tværkommunal akutfunktion vil kunne:

 Ensrette den akutte sundhedsindsats og kvalitet til borgerne i de involverede 
kommuner,

 Forenkle kommunikation og samarbejde mellem den tværkommunale 
akutfunktion og regionen,

 Være en stærkere katalysator for udvikling inden for akutområdet,
 Ruste den enkelte kommune bedre til nye og mere komplekse akutte 

sygeplejeopgaver.

Arbejdsgruppen har i beslutningsoplægget opstillet følgende opmærksomhedspunkter: 
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 En fælles akutfunktion kræver en vis grad af harmonisering af de samarbejdende 
kommuners hjemmesygepleje, hvilket erfaringer har vist, kræver en stor indsats 
af kommunerne.

 Nærhedsprincippet udfordres, idet borgeren ikke kender akutsygeplejerskerne i 
forvejen, fx gennem kommunens hjemmesygepleje. 

Herunder uddybes hvorfor arbejdsgruppen ikke anbefaler, at der etableres én samlet 
akutfunktion for alle otte kommuner i optageområde Nord og hvorfor det heller ikke er 
arbejdsgruppens anbefaling, at en eller flere fælles akutfunktioner dækker hele døgnet: 

 Arbejdsgruppen anbefaler ikke en fælles akutfunktion mellem alle otte kommuner 
i Nordklyngen. Dels kan et stort geografisk område øge responstiden, som er en 
vigtig faktor for borgerne. Dels vil akutfunktionen skulle agere i en meget høj 
organisatorisk kompleksitet og samarbejdet med mange kommunale enheder og 
praktiserende læger vil være en stor opgave. Beslutninger på centerchef-, 
direktør- og politisk niveau vil ligeledes kunne være udfordret af at skulle tages 
på tværs af otte kommuner. 

 Arbejdsgruppen anbefaler ikke en fælles tværkommunal akutfunktion, der 
dækker hele døgnet. Nattaksten er højere end dag- og aftentakst og erfaringer 
fra etablerede tværkommunale akutfunktioner viser, at der dels er få 
henvendelser om natten og dels, at det er muligt at lægge eventuelle opgaver om 
natten på andre tidspunkter.

Beregningen for forslagets besparelse er fremkommet ved, at det nuværende budget til 
akutfunktionen er fratrukket udgifterne til dækning af akutfunktion i nattetimerne, samt 
udgifterne til de øvrige opgaver, som akutfunktionen desuden løser i dagtimerne. Den 
forventede udgift til en fælles akutfunktion tager udgangspunkt i arbejdsgruppens 
vurdering, der bygger på erfaringerne fra de tre fælles akutfunktioner, der allerede 
eksisterer i Regionen. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der er flere forudsætninger, der skal være på plads, før Hørsholm kan indgå i et 
samarbejde om fælles akutfunktion og dermed vil kunne udmønte budgetforslagets 
besparelse.

Der er med arbejdsgruppens beslutningsoplæg lagt op til at der skal være en politisk 
behandling om samarbejde i de otte kommuner. Forslaget forudsætter, at der politisk 
tages beslutning om at indgå i et samarbejde om at etablere en eller flere fælles 
akutfunktioner i kommunerne i Nordklyngen fx i form af et akutteam i Øst og et 
akutteam i Vest. Frederikssund Kommune har, som den eneste af kommunerne, 
behandlet sagen politisk, og det blev i den forbindelse besluttet, at de ikke ønskede at 
indgå i et samarbejde med andre kommuner om fælles akutfunktion. 

Det er således en afgørende forudsætning for udmøntningen af forslaget om fælles 
akutteam at en eller flere af nabokommunerne omkring Hørsholm Kommune politisk 
beslutter at indgå i samarbejdet. 
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Dertil kommer de nuværende drøftelser om hvorvidt Hørsholm Kommune, som følge af 
kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland, skal skifte optageområde. Det er en 
forudsætning for at indgå i et fælles akutteam, at de samarbejdende kommuner er del af 
det samme optageområde. 

Da forslaget om fælles akutfunktion ikke dækker nattetimerne, er det en forudsætning, 
at hver kommune har sin egen akutfunktion, der kan dække natten. Derudover er det en 
forudsætning, at en del af de nuværende ressourcer, der er afsat til akutfunktionen i 
dag, øremærkes opgaveløsning i regi af hjemmeplejen og på plejecentrene, hvor 
akutfunktionen i dag løser en række opgaver. Dette er der taget højde for i 
administrationens beregninger.

Konsekvenser for borgerne:
En større medarbejdergruppe og borgervolumen i akutfunktionen vil kunne sikre en 
højere kvalitet og kontinuitet i behandlingen af borgerne. Medarbejderne opnår bedre 
rutine inden for komplekse og specialiserede sygeplejeopgaver, med mulighed for at 
borgere i højere grad kan undgå unødige indlæggelser på hospital.

Det øgede geografiske område, som en fælles akutfunktion skal dække, vil øge 
responstiden, som kan være en vigtig faktor for borgerne. I forhold til 
nærhedsprincippet, vil borgerne ikke nødvendigvis kende akutsygeplejerskerne i 
forvejen, fx gennem kommunens hjemmesygepleje. Dette aspekt vurderes dog mindre 
vigtigt, da det for borgere i akutte situationer er vigtigere, at de fagpersoner, der 
hjælper borgeren, har de rette kompetencer til at give hjælpen.

Konsekvenser for personale:
Besluttes det, at Hørsholm Kommune skal samarbejde med andre kommuner om en 
fælles akutfunktion, vil det medføre, at den eksisterende akutfunktion nedlægges. Nogle 
opgaver samt dækning af akutfunktionen om natten vil dog fortsætte i den kommunale 
hjemmesygepleje. De sygeplejersker, der bemander den nuværende akutfunktion, vil 
blive tilbudt job i hjemmesygeplejen eller i den fælles akutfunktion.

Konsekvenser for budget:
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -250.000 -500.000 -750.000 -750.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -250.000 -500.000 -750.000 -750.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Nedjustering af dagnormeringen på plejecentrene

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Samlet budget på kommunens fire plejecentre: 117.166 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen vurderer, at der kan reduceres i rammen til kommunens fire 
plejecentre med fokus på, at plejecentrene kan foretage en nednormering i 
medarbejdernormeringen.

Forslaget tager udgangspunkt i en rapport baseret på en survey af normeringerne på de 
danske plejecentre fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE. 
Rapporten blev offentliggjort primo 2020.

Rapporten viser, at den gennemsnitlige normering pr. beboer på plejecentrene i 
Hørsholm i såvel dag- som nattetimerne ligger over landsgennemsnittet. Rapporten viser 
således, at hver medarbejder på dagvagt i Hørsholm Kommune i gennemsnit varetager 
plejen af 2,3 borgere, mens landsgennemsnittet ligger på 2,6 beboere pr. medarbejder. 

Nedenfor ses en sammenligning af, hvor mange beboere en medarbejder skal varetage 
plejen af i Hørsholm og i nabokommunerne.

Normeringen er angivet ved antallet af beboere pr. medarbejder
Kilde Vive rapport 2020. 

Administrationen har beregnet tre scenarier på plejecentrene, hvor der er beregnet på 
besparelsespotentialet, hvis en medarbejder i dagvagt fremadrettet vil skulle varetage 
plejen af henholdsvis 2,4, 2,5 og 2,6 beboere.
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Administrationen vurderer, at der kan foretages en reduktion i den økonomiske ramme 
til plejecentrene svarende til, at hvert plejecenter nedsætter dagsnormeringen i 
dagtimerne svarende til, at en medarbejder skal varetage plejen af enten 2,4 eller 2,5 
beboere. (Administrationen har indsat besparelsespotentialet svarende til 2,5 i 
oversigten over reduktionsforslag på politikområde 41).

Administrationen vurderer ikke, at det er realistisk, at kommunen justerer til en 
normering svarende til landsgennemsnittet, da driften på tre ud af kommunens fire 
plejecentre kræver en højere normering på grund af bygningernes form. Når 
plejeboligerne er opført i mindre enheder eller er opført i etager, kræver plejen over hele 
døgnet en højere normering, da medarbejderne f.eks. ikke kan holde øje med to 
enheder eller boliger på to etager samtidig.

Besparelsen vil indebære, at den enkelte beboer på plejecentrene kan komme til at 
opleve mindre serviceforringelser, såfremt antallet af beboere, den enkelte medarbejder 
skal varetage plejen af, øges. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Beregningen er udarbejdet under forudsætning af, at alle plejecentrene arbejder ud fra 
den samme gennemsnitlige normering. 

Konsekvenser for borgerne:
 Beboerne på plejecentrene vil kunne opleve en lavere normering i dagtimerne.

Konsekvenser for personale:
 Forslaget vil blive realiseret gennem nednormering af medarbejdere på 

plejecentrene.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000
Investering
Netto reduktion -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion i tilskud til aktivitetscentrene

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Det samlede budget i til aktivitetscentrene er i 2020 7.818 tkr., heraf 970 tkr. 
til Selmersbo Aktivhus, 3.838 tkr. til Aktivitetscenter Sophielund og 3.010 tkr. til 
Dagcenter Breelteparken.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har tre aktivitetscentre for seniorer og pensionister:

1. Aktivitetscenter Sophielund
2. Selmersbo Aktivhus (selvejende)
3. Dagcenter Breelteparken (selvejende)

Borgere bosat i Hørsholm Kommune, som er pensionister eller efterlønsmodtagere kan 
frit benytte aktivitetscentrene Selmersbo og Sophielund. Breelteparken kan benyttes af 
beboere i Breelteparkens plejeboliger og ældreboliger.

Administrationen vurderer, at der kan reduceres i tilskuddet til Selmersbo Aktivhus, som 
er kommunens brugerstyrede aktivitetshus, hvor Hørsholm Kommune finansierer dele af 
driften. Kommunen giver årligt et tilskud til Selmersbo Aktivhus på 521.000 kr. 
Tilskuddet benyttes primært til aflønning af centerlederen. Aflønningen af centerlederen 
udgør i 2020 474.000 kr., hvilket vil være den reelle besparelse, som kan opnås ved 
enten:

1. Omlægning til 100% brugerstyring:
Administrationen vurderer, at Selmersbo Aktivhus kan bevares som et 100% 
brugerstyret og brugerfinansieret tilbud, der kan drives ud fra blandt andet 
lejeindtægterne ved udlejning af lokalerne til foreninger og arrangementer. 

2. Organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægning af de eksisterende 
aktivitetstilbud:
Administrationen vurderer, at en organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægning 
af Selmersbo Aktivhus og Aktivitetscenter Sophielund kan medføre et tilbud til 
borgerne med en højere grad af ensartethed. Administrationen har kendskab til 
andre kommuner, der har organiseret aktivitetstilbud under en samlet ledelse.

Kommunen har en årlig udgift til bygningsdrift af Selmersbo Aktivhus svarende til 
510.300 kr. (inklusiv overførte midler). Denne udgiftspost indgår ikke i 
reduktionsforslaget.
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Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der kan være en opsigelsesperiode i forbindelse med en eventuel afskedigelse.

1. Ved omlægning til 100% brugerstyring:
Selmersbo Aktivhus vil i højere grad være afhængig af frivillighed, og tilbuddet skal 
være 100% brugerstyret og brugerfinansieret. 

2. Ved organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægning af eksisterende 
aktivitetstilbud:
Det vil være nødvendigt at etablere en ny organisering af ledelsesstrukturen på 
Selmersbo Aktivhus og Aktivitetscenter Sophielund.

Konsekvenser for borgerne:

 Det kan blive nødvendigt for Selmersbo Aktivhus at reducere antallet af eller 
indholdet i aktiviteterne. 

 Det kan blive nødvendigt for Selmersbo Aktivhus at opkræve et brugerkontingent fra 
borgerne.

 Det vil være nødvendigt, at de frivillige udfører flere administrative opgaver. 

Konsekvenser for personale:
Det kan blive nødvendigt at reducere en lederstilling

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -474.000 -474.000 -474.000 -474.000
Investering
Netto reduktion -474.000 -474.000 -474.000 -474.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion i tilskud til Seniorrådet

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Seniorrådets budget udgør 309 tkr. i 2020

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Ifølge Retssikkerhedsloven skal alle kommuner oprette et kommunalt ældreråd. Alle 
borgere, der er fyldt 60 år, og har bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare i 
ældrerådet. 

Formålet med ældrerådet er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål 
og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører de ældre. Hørsholm Seniorrådet samarbejder med Hørsholm 
Kommunes politiske udvalg, administrationen samt foreninger og organisationer i 
Hørsholm Kommune og i Region Hovedstaden.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse. 

I Hørsholm Kommune bevilges Seniorrådet 309.000 kr. i 2020, inkl. diæter og 
kørselsgodtgørelse mv., som er en del af SOMs budget. Derudover afholdes udgifter til 
annoncering af Center for Politik. Udgifterne til annoncering var i 2019 170.700 kr. 
Udgifterne til annoncering indgår ikke i reduktionsforslaget. 

Til sammenligning har administrationen undersøgt, hvad fire andre kommuner bevilger 
til kommunernes ældreråd i 2020: 

 Hillerød Kommune bevilger 138.000 kr. – inklusiv diæter og kørselsgodtgørelse, 
 Helsingør Kommune bevilger 289.000 kr. – inklusiv opsparing til seniorrådsvalg 

hvert fjerde år, diæter og kørselsgodtgørelse, 
 Allerød Kommune bevilger 113.000 kr. – inklusiv diæter og kørselsgodtgørelse,
 Fredensborg Kommune bevilger 200.000 – inklusiv diæter og kørselsgodtgørelse.

Forslag
Administrationen vurderer, at tilskuddet til Hørsholm Seniorråd kan reduceres fra 
309.000 kr. til 150.000 kr. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan umiddelbart realiseres fra 2021
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Konsekvenser for borgerne:
Det har umiddelbart ingen konsekvenser for borgerne

Konsekvenser for personale:
Ingen – administrationen af samarbejdet vil være uændret.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -159.000 -159.000 -159.000 -159.000
Investering
Netto reduktion -159.000 -159.000 -159.000 -159.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion i serviceniveauet på indsatser under praktisk 
hjælp i hjemmeplejen gennem skærpede 
visitationskriterier 

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 12

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Samlet budget til alle ydelser i hjemmeplejen er ca. 58.000 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen har de tidligere år fremlagt reduktionsforslag omkring reduktion i 
serviceniveauet på indsatser under praktisk hjælp, som har betydet, at borgerne 
modtager indsatserne færre gange, altså en nedgang i frekvensen på indsatserne.

Med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner vurderer administrationen, at der 
ligger et besparelsespotentiale i at skærpe en række kriterier for visitationen til indsatser 
under praktisk hjælp, så færre borgere visiteret til indsatserne.
Reduktionsforslaget indebærer, at administrationen under opdateringerne af 
kvalitetsstandarderne for 2021 skal skærpe de nuværende visitationskriterier. 
Skærpelsen vil bestå i en nuancering af de nuværende overordnede kriterier, som i høj 
grad beror på en individuel konkret vurdering. 

Borgere, der henvender sig til visitationen for første gang, vil stadig blive tilbudt et 
rehabiliteringsforløb som første led i en visitation, hvilket også er med til at indsnævre 
muligheden for at blive visiteret til en indsats.

De skærpede kriterier vil betyde, at færre borgere fremadrettet visiteres til f.eks. 
rengøring, og forslaget er derfor en reduktion i det nuværende serviceniveau på 
indsatser under praktisk bistand. 

Forslaget omkring skærpede visitationskriterier vil omhandle fremtidige visitationer fra 
2021 og frem. Forslaget omfatter ikke de borgere, der i dag er visiteret til indsatser 
under praktisk bistand ud fra de gældende kriterier, og disse borgere skal derfor ikke 
revisiteres på baggrund af forslaget.

Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt regne på, hvad en fremtidig 
skærpelse af kriterierne betyder i forhold til besparelsespotentiale, men forventningen er 
en besparelse på op til 400.000 kr. årligt fra 2021 og frem. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
 Besparelsesforslaget forudsætter, at der pågår et arbejde omkring definering af 

visitationskriterier for indsatser under praktisk hjælp. 
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Konsekvenser for borgerne:
 Med skærpede visitationskriterier vil det fremadrettet være en mindre andel 

borgere, der vil blive visiteret til kommunens praktiske indsatser sammenlignet 
med i dag.

Konsekvenser for personale:
 Forslaget vil blive realiseret via den aktivitetsbasserede afregning, og kan betyde 

en nednormering af medarbejdere i hjemmeplejen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Investering
Netto reduktion -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion i tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 13

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet til Frivilligcenter udgør 642 tkr. i 2020
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune etablerede i 2007 Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm som en 
selvstændig og uafhængig forening, som siden 2008 har været på kommunens budget.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har til formål at fremme og formidle kontakten og 
samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes og med Hørsholm Kommune med henblik på at 
styrke og udvikle det frivillige, sociale arbejde til gavn for så mange af kommunens borgere 
som muligt. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal bidrage til at igangsætte, udvikle og 
tilvejebringe det økonomiske grundlag for lokale ideer og projekter. Foreningens medlemmer 
er både sociale, sundhedsmæssige samt fritids- og kulturelle foreninger med et socialt sigte.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm varetager fælles interesser for medlemmerne gennem 
synliggørelse af det frivillige arbejde, medvirken til at udvikle netværk, udvikling af 
selvhjælpsgrupper, formidling af frivillige indsatser, administration af medlemsservice samt 
afholdelse af fælles kurser, temadage og arrangementer.

Udover et årligt økonomisk tilskud til drift af Frivilligcentret stiller kommunen lokaler, møbler, 
IT-udstyr, telefon mm. til rådighed. Yderligere afholder kommunen udgifter til vand, varme 
og vedligeholdelse.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm finansieres delvist af den statslige pulje FRIG, der har 
til formål at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre. Det er en forudsætning for 
modtagelse af tilskud fra FRIG puljen, at frivilligcentrene kan dokumentere kommunal 
medfinansiering. 

En undersøgelse, foretaget af Rudersdal Kommune, viser, at Hørsholm Kommune yder et 
højere tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm sammenlignet med fire 
Nordsjællandske kommuner (Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal). I 2019 var 
Hørsholm Kommunes tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm 25 kr. pr. indbygger i 
kommunen. De øvrige fire kommuner betalte i gennemsnit 11 kr. pr. indbygger. 

Forslag
Administrationen vurderer, at tilskuddet til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm kan 
reduceres til 20 kr. pr. indbygger i 2021, svarende til 500.000 kr., og 14 kr. pr. indbygger i 
2022-2024, svarende til 350.000 kr.
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Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm vil i højere grad være afhængig af hjælp fra frivillige 
borgere.

Konsekvenser for borgerne:

 Det kan blive nødvendigt for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm at reducere antallet 
af eller indholdet i aktiviteter/projekter 

 Det kan blive nødvendigt at øge brugerbetalingen fra borgerne 
 Det vil være nødvendigt, at de frivillige borgere udfører flere administrative opgaver 

Konsekvenser for personale:
Omfanget af det lønnede, administrative arbejde vil evt. skulle justeres.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -142.000 -292.000 -292.000 -292.000
Investering
Netto reduktion -142.000 -292.000 -292.000 -292.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion i § 18-puljemidler

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 14

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
I 2020 er puljen, der kan søges til § 18 indsatsen, på 498 tkr. Heraf afgives 50 tkr. til den nye 
sundhedspulje under Sundhedsudvalget.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunalbestyrelsen har, i henhold til servicelovens § 18, stk. 2, pligt til at samarbejde med 
frivillige, sociale organisationer eller foreninger. Formålet er at fremme samarbejdet mellem 
kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den 
frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og 
foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde – den 
såkaldte § 18-støtte. Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud 
fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med pris- og lønudviklingen. 

Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale 
arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke er fastsat i serviceloven, hvor stort et 
beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Det 
forudsættes dog generelt, at kommunerne samlet set anvender tilskuddet til det frivillige 
sociale arbejde.

I Hørsholm Kommune uddeles §18-midlerne to gange årligt i april og oktober. 

Hørsholm Kommune har i 2020 afsat 498.000 kr. til støtte til lokale foreninger, der udfører 
frivilligt, socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i 2020 flyttes 50.000 kr. 
fra Social- og Seniorudvalgets §18 midler til en ny sundhedspulje på Sundhedsudvalgets 
område. 

I 2019 støttede Hørsholm Kommune det frivillige, sociale arbejde med et beløb svarende til 19 
kr. pr. indbygger. En undersøgelse, foretaget af Rudersdal Kommune, viser, at Hørsholm 
Kommune generelt støtter med et større årligt beløb end seks udvalgte nordsjællandske 
kommuner (Allerød, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal). Gennemsnitligt 
støttede de udvalgte kommuner med 12 kr. pr. indbygger i 2019.

Undersøgelsen fra Rudersdal Kommune viser yderligere, at de øvrige seks kommuner uddeler 
midler én gang årligt.
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Hørsholm Kommune betaler desuden hvert år 25.000 kr. (1 kr. pr. borger) til en 
fælleskommunal § 18-pulje. Kommunalbestyrelserne i Allerød, Fredensborg, Frederikssund, 
Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm har sammen etableret en pulje, der støtter 
frivilligt, socialt arbejde på tværs af kommunerne. 

Forslag
Administrationen vurderer, at § 18-midler til lokalt frivilligt, socialt arbejde kan reduceres til 
350.000 kr. i 2021 – svarende til 14 kr. pr. indbygger.

Administrationen vurderer yderligere, at § 18-midlerne fremadrettet kan uddeles én gang 
årligt, bl.a. med henblik på at reducere administrationen af puljemidler

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres.

Konsekvenser for borgerne:
Der bliver færre midler til støtte af lokalt frivilligt, socialt arbejde.

Konsekvenser for personale:
Ingen – udgifter til administrationen vil være uændret uanset beløbets størrelse.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -148.000 -148.000 -148.000 148.000
Investering
Netto reduktion -148.000 -148.000 -148.000 -148.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Forslag om brugerbetaling/indtægtsmuligheder på 
aktivitetsområdet

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 15

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Der er på nuværende tidspunkt ikke budgetlagt med indtægter fra brugerbetaling
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Aktivitetstilbuddene i Hørsholm Kommune er §79tilbud, og brugerne er ikke visiterede til 
tilbuddet men kan benytte det frit, hvis de er pensionister eller efterlønsmodtagere (jf. 
besluttede kvalitetsstandarder). Brugerne af aktivitetscentrene på hhv. Sophielund og 
Selmersbo betaler for de aktiviteter, de deltager i. 

Der er mulighed for at indføre en betaling for medlemskab eller en form for kontingent – 
på månedsbasis eller årligt.

Det er forskelligt i de enkelte kommuner, hvorvidt der opkræves kontingent eller ej, og 
hvorvidt det er på måneds- eller årsbasis. Som eksempel kan nævnes, at der er nogle 
kommuner, hvor der opkræves et månedligt beløb svarende til ca. 120 kr. 
Efter sammenligning med andre kommuner, og de tilbud de har, som er 
sammenlignelige, er forslaget baseret på et årskontingent for brug af aktivitetscentret på 
350 kr. årligt. 

Det er vanskeligt at opgøre antallet af brugere, dels fordi de ikke registreres, dels fordi 
brugerprofilen er meget varieret – der er fx borgere:

 der kommer på daglig basis og deltager i nogle aktiviteter,
 der kommer en gang om ugen til en særlig aktivitet,
 der er selvtrænere og alene bruger det tilbud, som der er brugerbetaling på,
 der er medlemmer af Ældre Sagen og går til en aktivitet, som de betaler for hos 

dem (de låner lokaler),
 der kommer jævnligt og spiser i caféen,
 der kommer og henter mad i caféen men ikke opholder sig på aktivitetscentret.

Der er i de følgende beregninger taget udgangspunkt i, at stort set alle brugere af 
aktivitetscentrene skal betale kontingent, da det vil være svært at friholde nogle brugere 
fremfor andre. Brugere der alene bruger selvtræningsmuligheden opkræves et 
kontingent for selvtræning, og udelades derfor af dette forslag. 

Under antagelse af, at der vil være ca. 500 brugere, som skal betale et årligt kontingent 
på 350 kr., vil der være en indtægt på 175.000 årligt. 
Hvis der hertil lægges brugere af Selmersbo med ca. 50 brugere, er det yderligere 
17.500 kr., i alt en indtægt på kr. 192.500.
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I forlængelse af ovenstående skal der modregnes for administrativ tid til registrering og 
tilmelding af brugerne til betaling. Dette er estimeret til at være ca. ½ time x kr. 280 pr. 
bruger, svarende til kr. 77.000. Dette vil dog være en engangsudgift, og derefter vil 
udgiften svare til ½ time pr. nyindmeldt bruger. Den efterfølgende løbende udgift til 
registrering af nyindmeldte brugere indgår ikke i råderumsforslaget.

Aktivitetstilbuddet har et forebyggende sigte, som vi mener er vigtigt for borgerne. Der 
er tale om forebyggende tilbud – både fysisk og mentalt ift. at forebygge isolation og 
ensomhed. Der er evidens for, at disse tilbud mindsker – eller udsætter – behovet for 
hjemmepleje. Der er en bekymring for, at flere brugere vil undlade at bruge 
aktivitetscentrenes tilbud, hvis de skal betale et årligt kontingent, og der kan være flere 
nuværende brugere, der melder sig ud, som det skete for selvtrænerne, da man hævede 
brugerbetalingen med kr. 20 pr. måned, hvor vi fik 100 udmeldelser.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
At indføre et årligt kontingent på aktivitetsområdet kan have den konsekvens, at der vil 
være borgere, der fravælger at komme i aktivitetscentret. 

Konsekvenser for personale:
Tiltaget har som udgangspunkt ingen personalemæssige konsekvenser, medmindre 
antallet af brugere af aktivitetscentret falder markant.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -116.000 -193.000 -193.000 -193.000
Investering
Netto reduktion -116.000 -193.000 -193.000 -193.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Bortfald af særlige aftaler på Breelteparken  

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 16

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet udgør 649 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget:
På Breelteparken findes i dag særlige funktioner som ikke forefindes på andre de øvrige 
plejecentre samt tilbud til beboere i ældreboliger, der ikke tilbydes beboere i 
ældreboliger andre steder i kommunen.

Det drejer sig om følgende:
 En kombineret reception/kiosk,
 En restaurantfunktion,
 Indkøbsture til Hørsholm Midtpunkt.

Reception/kiosk
Der har altid eksisteret en reception/kiosk på Breelteparkens plejecenter. 

Receptionsfunktionen er ikke budgetlagt særskilt, idet den er et udtryk for 
Breelteparkens måde at organisere sig i forhold til gæster m.v., som besøger 
institutionen. Denne opgave varetages ligeledes på øvrige plejecentre, hvorfor der ikke 
ses på besparelser indenfor denne funktion. 

Kioskfunktionen findes ikke på andre plejecentre. Den er budgetlagt med en årlig udgift 
på 153.000 kr. Den foreslåede besparelse på kioskfunktionen i 2021 er reduceret med 
tre måneders opsigelsesvarsel af personale.

I receptionen/kiosken varetages blandt andet følgende opgaver:

 Mange henvendelser udefra sker via receptionen,
 Omstillingsbord for alle afdelingerne,
 Postomdeling,
 Administration af bassinkalender,
 Sælger billetter til bassinet,
 Bestilling og salg af kioskvarer.

Restaurant
Restaurantfunktionen servicerer fortrinsvis borgere fra ældreboligerne, der dagligt 
kommer i restauranten. Der tilbydes ikke en tilsvarende ydelse/service til borgere i 
kommunens øvrige ældreboliger.

Opgaver, der varetages af restaurantfunktionen: 
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 Klargøring af disken (smørrebrød, varm mad, drikkevarer m.m.),
 Ekspedition af beboere fortrinsvis fra ældreboliger, pårørende m.fl.,
 Servering ved bordene, hjælp til at skære mad ud m.m.,
 Omsorgsrolle ift. om de borgere, som plejer at komme, kommer. Hvis nogen 

mangler kontaktes hjemmeplejen, og det undersøges om, der sket noget med 
borgeren,

 Ved akut dårlige borgere kontaktes sygeplejersker og/eller hjemmeplejen,
 Afrydning og rengøring.

 
Der er budgetlagt med en årlig udgift på 388.000 kr.  til varetagelse af 
restaurantfunktionen. Besparelsen i 2021 er reduceret med tre måneders 
opsigelsesvarsel af personale.

Indkøbsture til Hørsholm Midtpunkt
Med udgangspunkt i, at kommunen generelt er forpligtet til at stille borgere, der 
modtager den samme indsats, lige, anmodede Social- og Seniorudvalget i forbindelse 
med budgetproces 2020-2023 administrationen om at udarbejde et budgetønske vedr. 
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 ville alle borgere i ældreboliger med lokation 
udenfor Hørsholms centrum være stillet lige. Det er Beredskabet, der står for kørslen, og 
der er opsigelsesvarsel på aftalen på 9 måneder.
Budgetønsket blev ikke imødekommet til budget 2020-2023, hvilket betyder, at beboere 
på Breelteparken modtager tilbud andre ikke får. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Beboerne på Breelteparken vil ikke længere få tilbudt service fra kiosk- og 
restaurantfunktionen, og vil ikke kunne tilbydes ugentlige indkøbsture til Hørsholm 
Midtpunkt. 

Konsekvenser for personale:
Nedlæggelse af hhv. kiosk- og restaurantfunktion vil have personalemæssige 
konsekvenser.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -433.000 -649.000 -649.000 -649.000
Investering
Netto reduktion -433.000 -649.000 -649.000 -649.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion af budget til botilbud til midlertidigt ophold

Politikområde:
42, Social og 
psykiatri

Nr.: 
SSU 17

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Indtægtsbudgettet til botilbud til midlertidigt ophold er i 2021 på 1.222 tkr. (det samlede 
nettobudget til midlertidige botilbud er 22.606 tkr.)
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Budgettet til botilbud til midlertidigt ophold er sammensat hovedsageligt af et 
udgiftsbudget til køb af pladser samt et mindre budget til salg af pladser i Gutfeldtshave.
De forskellige botilbud henvender sig til borgere med forskellige fysiske og psykiske 
handicaps. Dette er også tilfældet med Gutfeldtshave, hvorfor Hørsholms Kommunes 
egne borgere i flere tilfælde passer bedre til botilbud udenfor kommunen. Omvendt kan 
Gutfeldtshave så sælge de overskydende pladser til andre kommuners borgere, der har 
et bedre match til botilbuddet. Denne mellemkommunale afregning har vist sig at være 
større end tidligere antaget. 

I stedet for fuldt ud at benytte kommunens egne pladser, bruger Hørsholm Kommune 
flere penge på at købe udenbys pladser, mens Gutfeldtshave til gengæld har større 
indtægter gennem den mellemkommunale afregning af udenbys borgere.

Med baggrund i ovenstående foreslås det at reducere i det samlede budget til botilbud til 
midlertidigt ophold ved at forøge indtægtsbudgettet på kommunens egne pladser.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det forudsættes, at botilbudsboligerne til midlertidigt ophold kan sælges i det omfang, 
der ikke er behov for dem til kommunens egne borgere.

Konsekvenser for borgerne:
Det har ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personale:
Det har ingen konsekvenser for personalet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -825.000 -825.000 -825.000 -825.000
Investering
Netto reduktion -825.000 -825.000 -825.000 -825.000



38

Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion af budget til botilbud til længerevarende 
ophold

Politikområde:
42, Social og 
psykiatri

Nr.: 
SSU 18

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Det samlede nettobudget til længerevarende botilbud er 32.340 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Botilbuddene henvender sig til borgere med forskellige fysiske og psykiske handicaps, 
som varigt har behov for støtte, pasning og pleje. Hørsholm kommune har selv et 
længerevarende botilbud, botilbuddet Solskin, som har 10 pladser, og må derfor købe 
mange pladser i andre kommuner. Tilsvarende sælger vi pladser til andre kommuner i 
det omfang vi ikke selv kan besætte pladserne i vores eget botilbud.
Det samlede antal borgere i længerevarende botilbud er faldet fra 29 i 2019 til 28 i 
2020, og samtidig har fordelingen mellem køb og salg af pladser ændret sig. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Under forudsætning af at tilgang og afgang af borgere i længerevarende botilbud er den 
samme, vil der kunne reduceres i budgettet til længevarende botilbud med 880.000 kr. 
Teknisk set vil dette ske ved at forøge indtægtsbudgettet på kommunens egne pladser, 
da fordelingen af køb og salg af pladser har ændret sig.
Konsekvenser for borgerne:
Det har ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personale:
Det har ingen konsekvenser for personalet.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -880.000 -880.000 -880.000 -880.000
Investering
Netto reduktion -880.000 -880.000 -880.000 -880.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Forøget indtægtsbudget til statsrefusion (vedr. særligt 
dyre enkeltsager)

Politikområde:
42, Social og 
psykiatri

Nr.: 
SSU 19

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Indtægtsbudgettet på den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager er på 
politikområde 42 i 2021 på 6.300 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der har de senere år været stigende udgifter på det specialiserede voksenområde. Flere 
voksne har haft brug for hjælp, og i flere tilfælde har der også været stigende udgifter til 
særligt dyre enkeltsager.

Ligesom der har været merudgifter i forhold til budgettet på det specialiserede 
voksenområde, har der begrundet i de dyre enkeltsager været merindtægter i forhold til 
budgettet for refusionsindtægter. 

Indtægtsbudgettet for statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager foreslås således 
øget med 0,55 mio.kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det forudsættes, at de særligt dyre enkeltsager fortsat vil være der i det nuværende 
omfang.

Konsekvenser for borgerne:
Det har ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personale:
Det har ingen konsekvenser for personale.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
Investering
Netto reduktion -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Råderumsforslag vedr. personlig støtte og pasning af 
handicappede

Politikområde:
42, Social og 
psykiatri

Nr.: 
SSU 20

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet til personlig støtte og pasning af handicappede er i 2021 på 11.749 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Budgettet dækker hovedsagelig over udgifter til borgerstyret personlig assistance, 
jævnfør servicelovens §96, hvor handicappede borgere med en omfattende 
funktionsnedsættelse selv er i stand til at varetage arbejdsgiverrollen og ansætte deres 
hjælpere ud fra den udmåling og bevilling, som kommunen har givet. 

Antallet af borgere i målgruppen har været stigende de sidste 4 år. Der er dog i 2019 
sket en reduktion i antallet af borgere, hvorfor det foreslås, at budgettet reduceres.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der er tale om en lovmæssig forpligtelse, hvor borgere med en betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal tilbydes denne ganske særlige 
omkostningstunge støtte.
Udgifterne til området er derfor meget afhængig af, at tilgang og afgang af borgere i 
målgruppen er neutral.

Konsekvenser for borgerne:
Ingen.

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -880.000 -880.000 -880.000 -880.000
Investering
Netto reduktion -880.000 -880.000 -880.000 -880.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, 
Bofællesskabet Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte

Politikområde:
42, Social og 
psykiatri

Nr.: 
SSU 21

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Bofællesskaberne Solskin og Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte har i 2021 et 
samlet budget på 6.247 tkr.
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. Bostøtte er hjælp i eget hjem. 
Primo 2020 er der 9 borgere, der modtager mellem 1 og 5 timers bostøtte om ugen.

Langt den største del af budgettet går til aflønning af personale, men der er også et 
budget til aktivitetsudgifter for beboerne. En eventuel besparelse vil blive fordelt på 
personalereduktioner og færre aktiviteter for beboerne.
 
Hvad angår bostøtte er hovedparten af budgettet et lønbudget, men denne del kan der 
ikke reduceres i, da der skal ydes de timer, som borgeren er visiteret til. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der er ingen forudsætninger for reducering i personaledækningen, ud over rettidig 
varsling af ændringer i ansættelsesforholdet for de implicerede medarbejdere.

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.

- 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:
En eller flere medarbejdere sættes ned i arbejdstid, og midlerne til kurser, temadage og 
supervision vil blive reduceret. 
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -199.000 -199.000 -199.000 -199.000
Investering
Netto reduktion -199.000 -199.000 -199.000 -199.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduktion af normeringen på Socialpsykiatrisk Center 
Åstedet.

Politikområde:
42, Social og 
psykiatri

Nr.: 
SSU 22

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Socialpsykiatrisk center Åstedet har i 2021 et samlet budget på 6.657 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Socialpsykiatrisk Center Åstedet er sammensat af flere tilbud, hvor to af dem er 
bofællesskaberne Gutfeldtshave og 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 ca. 12 timer ugentligt 
kan der opnås en besparelse på 150 t.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 Socialtilsynet også tillægger stor værdi. Beboernes trivsel er et 
tema under hvert tilsynsbesøg.

Ved ikke længere at kunne tilbyde beboerne at holde ledsaget beboerferie kan der opnås 
en besparelse på 232 t.kr. – ligeligt fordelt mellem Gutfeldtshave og Rosen. 
Det betyder at beboernes muligheder for at få imødekommet deres ønsker og behov for 
ferie i landet eller udlandet ikke længere kan imødekommes, hvilket er en væsentlig 
forringelse af deres livskvalitet. Det er desuden en fravigelse af serviceniveauet jf. 
kvalitetsstandard for socialpædagogisk ledsagelse under ferie/social og psykiatri, som i 
givet fald ville skulle ændres.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
En eventuel beslutning om reduktion af budgetterne fordrer en revurdering 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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Der er ikke længere 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 9 timer.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -382.000 -382.000 -382.000 -382.000
Investering
Netto reduktion -382.000 -382.000 -382.000 -382.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Udgifter til fodbehandling

Politikområde:
42, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 23

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Hørsholm Kommune har samlet udgifter på fodbehandlinger til pensionister på 720 tkr. 
årligt.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen 
vurderer, at borgeren har behov for dette. Kommunen kan fastsætte en øvre grænse for, 
hvor mange fodbehandlinger en borger kan få helbredstillæg til årligt.

På nuværende tidspunkt har Hørsholm kommune ikke defineret et maksimalt antal 
fodbehandlinger pr. borger. Flere kommuner har fastsat en sådan øvre grænse. Ved at 
fastsætte antal behandlinger til fem pr. borger pr. år kan kommunen spare cirka 65.000 
kr. årligt.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Realisering af forslaget kræver en politisk beslutning.
Konsekvenser for borgerne:
Der er tale om en serviceforringelse for borgerne.

Konsekvenser for personale:
Ingen
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
Investering
Netto reduktion -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Opnormering af aftenvagten på plejecentrene 

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Social- og Seniorudvalget har bedt administrationen udarbejde et budgetønske 
på en opnormering af antallet af aftenvagter i fremmøde på kommunens 
fire plejecentre. 
  
Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE offentliggjorde primo 2020 
en rapport baseret på en survey af normeringerne på de danske plejecentre, hvor data 
fra nedenstående tabel stammer fra. 
Tabellen er en sammenligning af normeringen på aftenvagten i Hørsholm er 
sammenlignet med nogle af de kommuner, som vi plejer at sammenligne os med.  
 
Normeringen er angivet ved antallet af beboere pr. medarbejder. 
Tabel 1: 

 
Tabellen viser, at Hørsholms normering på aftenvagter på plejecentrene ligger på niveau 
med landsgennemsnittet, men lavere end sammenligningskommunerne.  

Nedenfor er udarbejdet tre scenarier for, hvad det vil koste at opnormere på aftenvagten 
på de fire plejecentre. Scenarierne lægger sig op ad normeringen i 
sammenligningskommunerne. 
 
Tabel 2: 

Administrationen har i budgetskemaet lagt til grund, at der arbejdes videre med en 
opnormering svarende til seks beboere pr. medarbejder.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
 Beboerne vil opleve, at der er flere medarbejdere på plejecentret i aftentimerne.

Konsekvenser for personale:
 Medarbejderne vil opleve at have flere kolleger i aftenvagten.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 1.456.000 1.456.000 1.456.000 1.456.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Forundersøgelse omkring etablering af produktionskøkkener på 
tre plejecentre

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Da der er et politisk ønske om at vurdere muligheden for at etablere 
produktionskøkkener på de tre plejecentre, hvor der i dag ikke produceres mad, det vil 
sige Sophielund, Louiselund og Margrethelund, fremlægger administrationen her et 
budgetforslag til en forundersøgelse omkring etablering af produktionskøkkener. 
Forundersøgelsen vurderes at koste 100.000 kr.

Der var samtidig et ønske om, at administrationen beskriver de nuværende 
køkkenfunktioner på plejecentrene. 
Breelteparkens centralkøkken leverer i dag den varme mad til samtlige 236 beboere på 
plejecentrene, og måltiderne foregår således på plejecentrene:

Morgenmad:
Varerne indkøbes via grossist og opbevares samt anrettes i de enkelte køkkener.
Det er plejepersonalet, der tilbereder morgenmaden, som kan være at skære brød, ost, 
frugt osv. I det omfang det er muligt anrettes morgenmaden, så beboerne selv kan 
vælge og smøre deres egen mad. Nogle beboere har brug at morgenmaden anrettes 
fuldt. Der er valgfrihed mellem brød, havregrød, yoghurt, frugt, nogle gange blødkogte 
æg/spejlæg osv.  Af drikkevarer tilbydes juice, kaffe, the, vand, mælk.

Frokost:
Varerne indkøbes via grossist og opbevares samt anrettes i de enkelte køkkener.
Det er plejepersonalet, der tilbereder frokosten, og hvis muligt inviteres beboerne med i 
arbejdet. Som udgangspunkt laves der kold mad til frokost, fx smørrebrød, måske 
suppleret med en lun ret. Beboerne bliver løbende spurgt, hvad de kunne tænke sig til 
frokost.
På et af plejecentrene er der indgået aftale med Breelteparken om at levere grillkød og 
tilbehør en gang ugentligt, som grilles i haverne. På denne ugedag spises kold mad om 
aftenen.

Aften:
Den varme aftensmad leveres fra Breelteparken nedkølet i stålcontainer og opbevares 
efter levering lokalt i de enkelte køkkener. Maden forberedes og opvarmes lokalt i de 
enkelte køkkener, hvilket giver en stemning af, at der laves aftensmad. Det er 
plejepersonalet, der er ansvarlige for opvarmningen, anretningen, egenkontrollen mv. af 
den varme mad.
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Breelteparken har en menuplan for en måned ad gangen. Hvis beboeren ønsker en 
anden ret end den, der fremgår på menuplanen, er det muligt at bestille noget andet. 

Beboere med særlige kostbehov:
Til beboere, der har særlige kostbehov på grund af manglende appetit eller spise og 
synkebesvær, kan plejecentret bestille forskellig slags specialkost fra Breelteparken, fx 
gelékost, gratinkost osv.

Opførelse af produktionskøkkener
Hvis man ønsker at producere mad fra bunden på alle plejecentre, er eneste mulighed at 
etablere ét produktionskøkken per plejecenter, det vil sige tre produktionskøkkener. 
Dette skyldes, dels at det ikke er lovligt at producere mad fra bunden i de anretter 
køkkener, som findes på plejecentrene i dag, dels at det ikke kapacitetsmæssigt er 
muligt at opgradere alle anretter køkkenerne til køkkener, hvor der kan laves mad fra 
bunden.

At etablere et produktionskøkken på et plejecenter, som i forvejen ikke har den afsatte 
plads, er vanskeligt, da et produktionskøkken vil optage ca. 80 – 100 m2.
Køkkenet opdeles typisk i tre dele, 1. produktionsområdet, 2. køle- og 
opbevaringsområdet med madvogne, 3. opvaskeområdet med brugt og ubrugt service. 
Den plads, et produktionskøkken kræver, vil fratage kvadratmeter fra det eksisterende 
areal, som plejecenteret består af. Disse kvadratmeter skal findes enten hos beboerne 
eller i servicearealerne, hvilket højst sandsynligt vil være en meget svær opgave.
Alternativt skal der udarbejdes en tilbygning på ca. 80 - 100m2, placeret et centralt sted 
på det pågældende plejecenter, hvilket vil være en forholdsvis dyr løsning. Hertil 
kommer, at kravene til produktionskøkkener især i plejesektoren er høje i forhold til 
ventilation, udsugning, køkkenudstyr/ produktionsudstyr med hæve/sænke funktioner, 
støj og arbejdsmiljø for personale samt rengøring.

Et moderne produktionskøkken på ca. 80m2 vil beløbe sig til ca. 3.5 millioner kr. under 
den forudsætning, at det kan etableres i eksisterende bebyggelse.

Da det er administrationens foreløbige vurdering, at køkkenerne vil ligge fysisk væk fra 
beboernes hjem, er muligheden for at beboerne kan dufte maden og fornemme 
madlavningen begrænset, samtidig med at det ikke i forhold til reglerne på området vil 
være muligt for beboerne at deltage i madlavningen i køkkenet.
Her er det administrationens vurdering, at inddragelse og fornemmelse af madlavning og 
madduft opnås i langt højere grad i de allerede eksisterende anretter køkkener.

Breelteparkens centralkøkken, der i dag leverer mad til alle fire plejecentre, vil skulle 
producere mad til 185 borgere færre dagligt ved etablering af produktionskøkkener på 
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de tre andre plejecentre. Dette svarer til ca. halvdelen af deres nuværende daglige 
produktion.

Ved anlæggelse af produktionskøkkener skal endelig indtænkes driftsmidler til at drive 
de tre produktionskøkkener. Administrationen har ikke udarbejdet en beregning på 
driftsudgifterne ved anlæggelse af tre produktionskøkkener.

Da der er mange ubekendte faktorer omkring muligheden for at anlægge 
produktionskøkkener på Sophielund, Louiselund og Margrethelund, foreslår 
administrationen, at der som første skridt sættes midler af til en ekstern forundersøgelse 
af mulighederne for at anlægge produktionskøkkener.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
 Hvis der etableres produktionskøkkener på plejecentrene, vil beboerne få mad 

produceret på plejecentret.

Konsekvenser for personale:
 Hvis der etableres produktionskøkkener på plejecentrene, vil der skulle ansættes 

flere medarbejdere til de nye køkkener.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr.
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Opnormering af aftensygeplejen i hjemmeplejen

Politikområde:
41, Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I takt med at hospitalerne udskriver flere borgere med komplekse plejebehov, er 
behovet for flere hjemmesygeplejersker vokset de seneste år.

Hjemmesygeplejen er på den baggrund opnormeret i dagtimerne, imens der i flere år 
ikke er opnormeret i aftensygeplejen, fordi det tidligere har været muligt at dække en 
del af aftenvagterne med social- og sundhedsassistenter, som har kunne løfte visse 
videredelegerede sygeplejefaglige opgaver.

I dag er aftensygeplejen i hjemmeplejen dog presset, da de tiltagende flere og mere 
komplekse sygeplejeopgaver i højere og højere grad også skal løftes i aftentimerne, og 
da mange af opgaverne ikke kan videredelegeres til social- og sundhedsassistenter.

Administrationen kan påvise en stigning i aktiviteten hos aftensygeplejen, som i 2018 
udførte sygeplejefaglige indsatser hos i alt 361 borgere, mens antallet steg til i alt 465 
borgere i 2019. En stigning i antallet af borgere på ca. 30 % på et år. Hertil kommer at 
flere og flere borgerforløb er komplekse, hvilket betyder at frekvensen og tiden på 
indsatserne ligeledes er steget.

Aftensygeplejerskerne oplever at skulle løfte flere sygeplejebesøg i aftentimerne. 
Herunder løfter gruppen den sygeplejefaglige udredning til alle borgere, der udskrives, 
og hvor førstegangsbesøget ligger i aftenvagten. Desuden oplever sygeplejen at kravene 
til dokumentation og opfølgning er blevet flere. Aftensygeplejen har dertil en 
kompetenceudviklende opgave i forhold til social- og sundhedsassistenter og hjælpere, 
samtidig med at de har myndighedsansvaret og opfølgningen på de sygeplejefaglige 
opgaver, der stadig kan videredelegeres.

Af komplekse opgaver, der i dag ligger i aftensygeplejen, kan blandt andet nævnes 
parenteral ernæring, IV behandling, palliativ pleje og pleje af tracheostomi hvilket er 
specialiserede sygeplejefaglige indsatser, der alene kan udføres af sygeplejersker.

Hjemmeplejen oplever desuden, at flere borgere ønsker at dø i eget hjem, hvilket 
betyder, at de sygeplejefaglige opgaver bliver flere over hele døgnet.

Administrationen er bekendt med, at andre kommuner også har oplevet en stigende 
aktivitet hos aftensygeplejen, hvilket er reguleret via opnormeringer.
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For at kunne yde en forsvarlig og kompetent behandling i hjemmesygeplejen vurderer 
administrationen, at det er nødvendigt at opnormere med to aftensygeplejerske af 30 
timer ugentligt.

Udgiften til en sådan opnormering vil være 840.000 kr. om året (fra 2021 og frem).

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
 Flere borgere med behov for sygepleje i aftentimerne vil kunne blive behandlet.

Konsekvenser for personale:
 En opnormering af aftensygeplejerskerne vil give positiv afsmitning hos alle 

medarbejdere i hjemmesygeplejen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 840.000 kr. 840.000 kr. 840.000 kr. 840.000 kr.



53

Forslag til driftsønske

Titel: 
Personalenormering botilbuddet Højmose Vænge og 
Solskin

Politikområde:
42, Social og 
psykiatri 

Nr.: 
SSU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Højmose Vænge og Solskin er henholdsvis et bofællesskab og et botilbud efter 
servicelovens § 107 og 108.  
Højmose Vænge er et midlertidigt botilbud for fire unge mellem 18-30 år, der har en 
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Solskin er et botilbud for ti voksne 
udviklingshæmmede, der har behov for omfattende støtte og vejledning. 

I Højmose Vænge har der siden sommeren 2019 været en udskiftning blandt beboerne. 
De nuværende beboere har andre og større støttebehov end de tidligere beboere, og det 
har betydet en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne for personalegruppen. De oplever, 
at der skal være et større fokus på hygiejneforhold, helbredsforhold, praktiske opgaver i 
bofællesskabet, og at beboerne har et større behov for at være i kontakt med personalet 
og få støtte til at træffe valg i sociale sammenhænge. 

Med den aktuelle normering (2 fuldtidspædagoger) oplever personalet, at det er svært at 
nå rundt om alle arbejdsopgaverne og den bo-træning, der skal tilbydes. Det er svært at 
arbejde i dybden med de mål, der er beskrevet i beboernes handleplaner. Det vurderes 
derfor, at der i Højmose Vænge er et behov for mere pædagogisk personale.

I Solskin er beboerne blevet ældre og har fået større behov for støtte og kompensation. 
Det er Solskin blevet kompenseret for, idet der siden januar 2018 er blevet tilført 
sundhedsmæssige ressourcer ved tre nye medarbejdere. Samtidig er det administrative 
arbejde med løn og planlægning af arbejdstid og opgaver blevet en meget større 
opgave. Der er blevet indført et nyt vagtplan-system, ligesom Styrelsen for 
Patientsikkerhed har øget kravene til dokumentation. Der er ingen administrativ 
medarbejder ansat i Solskin, og en af de 7 medarbejdere i Solskin bruger derfor hver 
uge tid på administrativt arbejde for at bistå Solskins leder heri. Det er timer, som tages 
fra de timer, der skulle have været brugt sammen med beboerne. Det vurderes derfor, 
at der i Solskin er behov for tildeling af administrative ressourcer.  

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve, at medarbejderne har mere tid (end i dag) til at støtte op om pleje, 
praktiske læringspunkter og mål, herunder sociale og beskæftigelsesrettede aktiviteter. 
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Konsekvenser for personale
Større indfrielse af kerneopgaven og forbedret arbejdsmiljø

Konsekvenser for budget:
Samlet set vurderer administrationen et behov for tilførsel af 1 medarbejderressource, 
hvoraf halvdelen af udgiften vil blive dækket af øgede indtægter fra mellemkommunale 
borgere.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Lønudgift 480.000 480.000 480.000 480.000
Øgede indtægter -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Netto driftsønske 240.000 240.000 240.000 240.000



Budget 2021-2024

Sundhedsudvalget
Forslag til råderum
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

SU1 51
Opnormering af ordning om faste læger på plejecentrene mhp. at reducere forebyggelige
indlæggelser -108.000 -108.000 -108.000 -108.000

SU2 51 Faldforebyggelsesfunktion bortfalder -420.000 -420.000 -420.000 -420.000

SU3 52
Servicereduktion i tandplejen - reduceret bemanding og forøget indkaldeinterval for
statusundersøgelser -305.000 -305.000 -305.000 -305.000

SU4 52 Servicereduktion i kommunal sundhedspleje - reduceret bemanding -97.000 -97.000 -97.000 -97.000
SU5 52 Ændring af kommunallæge funktion til lægekonsulent ordning -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

I alt -990.000 -990.000 -990.000 -990.000

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

SU1 51 Etablering af sundhedspulje 100.000 100.000 100.000 100.000
SU2 52 Videreførelse af Anonym Ungerådgivning 630.000 630.000 630.000 630.000
SU3 52 Det nære Sundhedsvæsen 1.106.000 1.106.000 1.106.000 1.106.000

I alt 1.836.000 1.836.000 1.836.000 1.836.000

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

SU1 52 Udskiftning af tandlægeunit 250.000 0 0 0
I alt 250.000 0 0 0



Råderumsforslag 

Titel: 
Opnormering af ordning med faste læger på 
plejecentrene med henblik på at reducere forebyggelige 
indlæggelser

Politikområde:
51, Sundhed

Nr.: 
SU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet udgør 192 tkr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I september 2016 indgik stat, kommuner, region og PLO en aftale, der betyder, at 
beboere på plejecentre får tilbud om at blive tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet de 
enkelte plejecentre. Formålet med ordningen er bedre behandling og pleje, færre 
forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser samt bedre medicinhåndtering.

Hørsholm Kommune startede ordningen op i 2017 og har siden februar 2019 haft fast 
tilknyttede læger på alle fire plejecentre. I praksis går ordningen ud på, at 
plejecenterlægerne rådgiver personalet om relevante temaer, når de er ude hos 
borgerne. Det er fx forebyggelse af blærebetændelse, tryksår, behandling af inhabile 
borgere og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser af demente borgere. 

Til implementeringen af ordningen modtog kommunerne SATS-puljemidler til honorering 
af lægerne i forbindelse med, at lægerne yder generel sundhedsfaglig rådgivning. 
Midlerne udløb ved udgangen af 2019. Hørsholm Kommune havde dog allerede i 
forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 afsat midler i 2019 og overslagsårene til i 
alt 16 timers supervision/rådgivning af plejepersonalet pr. måned som fordeles på de fire 
plejecentre. 

Administrationen foreslår, at ressourcerne til at honorere de fast tilknyttede 
plejecenterlæger øges til det dobbelte, det vil sige 32 timer per måned fordeling mellem 
plejecentrene. Dette vil øge plejehjemslægernes mulighed for at rådgive plejepersonalet. 
Herunder skitseres, hvor meget sundhedsfaglig rådgivning, der er ressourcer til på de 
fire plejecentre i den nuværende model, samt hvorledes det vil se ud i en ny model, hvor 
ordningen opjusteres:

Det 

aftales mellem plejecenterlægen og lederen af plejecenteret, hvorledes det øgede antal 
timer til sundhedsfaglig rådgivning/supervision anvendes. Følgende er eksempler:

Plejecenter Antal 
plejeboliger

Nuværende model:
Antal timer til rådgivning 
pr. måned

Ny model:
Antal timer til rådgivning 
pr. måned

Sophielund 60 4 8
Breelteparken 51 4 8
Margrethelund 35 2 4
Louiselund 90 6 12
I alt 236 16 timer 32 timer



 Øge omfanget af den almene faglige supervision af plejepersonalet,
 Afholdelse af indflytningssamtaler med beboere og pårørende,
 En målrettet journalføring med henblik på at undgå unødige indlæggelser,
 Mødeafvikling, fx stormøder, temamøder, 
 Hjemtagningsnotater,
 Konference med sygehus for at minimere sygehusambulante kontroller,
 Afvikling af systematisk holdundervisning om udvalgte emner,
 Ugentlig bedside supervision i klinisk observation, blodprøvetagning, CRP og INR-

måling mm

Indsatsen forudsætter en investering på 192.000 kr. årligt, hvorefter det årlige budget til 
ordningen vil være på 384.000 kr. Investeringen vurderes at kunne medføre en 
besparelse i udgifterne til KMF på 300.000 kr. i 2021 stigende til 400.000 kr. I 2022 og 
frem. Besparelsen er svarende til, at der forebygges i omegnen af 15-20 indlæggelser 
årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Den kommunale medfinansieringsordning (KMF) er lovbaseret og indebærer, at 
kommunerne indbetaler et beløb til regionen, der er en funktion af borgernes forbrug af 
regionale sundhedsydelser. Kommunen kan ikke påvirke KMF-udgifterne direkte, men 
kun indirekte ved at tilrettelægge sit eget nære sundhedsvæsen, så borgerne tilbydes 
kommunale sundhedsydelser i stedet for regionale. Det bemærkes, at der i Danmark er 
meget lille videnskabelig dokumentation for, at investeringer i det nære sundhedsvæsen 
påvirker borgernes forbrug af regionale sundhedsydelser. Det er derfor vigtigt at være 
opmærksom på, at den forventede besparelse i KMF på baggrund af forslaget om at øge 
plejecenterlægernes tid til at yde sundhedsfaglig rådgivning/supervision af 
plejepersonalet, er behæftet med betydelig beregningsmæssig usikkerhed. Dertil 
kommer, at udgifterne til KMF i 2021 forsat vil være fastfrosset og det endnu er usikkert, 
hvad der kommer til at ske med ordningen fremadrettet. 

Det er desuden en forudsætning for forslaget, at de praktiserende læger, der er fast 
tilknyttet plejecentrene, indvilger i at yde mere generel sundhedsfaglig rådgivning, end 
de gør i dag. De praktiserende læger har udtrykt ønske om, at mulighederne for at yde 
den sundhedsfaglige rådgivning blev øget.

Konsekvenser for borgerne:
Det er forventningen, at ovenstående indsats vil kunne forebygge indlæggelser relateret 
til særligt forebyggelige diagnoser, som omfatter dehydrering, forstoppelse, nedre 
luftvejssygdom (lungebetændelse og KOL-relaterede), blærebetændelse, gastroenteritis 
(maveonde), brud, ernæringsbetinget blodmangel, sociale og plejemæssige forhold og 



tryksår. Det vil således være borgere med ovenstående diagnoser, der forventes at 
drage nytte af indsatsen.

Konsekvenser for personale:
De fast tilknyttede læger på plejecentrene sørger før, at der løbende sker en 
opkvalificering af personalet på plejecentrene, der i højere grad klædes på til at 
medvirke til, at forebygge indlæggelse af beboere. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -300.000 -400.000 -400.000 -400.000
Investering 192.000 192.000 192.000 192.000
Netto reduktion -108.000 -208.000 -208.000 -208.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Faldforebyggelsesfunktion bortfalder

Politikområde:
51, Sundhed

Nr.: 
SU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet udgør 420 tkr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I budgetaftalen for 2019-2022 blev der afsat 420.000 kr. i 2019 og frem til etablering af 
en faldforebyggelsesfunktion, der skulle have fokus på faldforebyggelse i kommunens 
hjemmeplejedistrikter og på plejecentrene. Faldforebyggelsesterapeuten skulle være 
ansvarlig for at implementere gældende anbefalinger og evidens indenfor for 
faldforebyggelse fx procedurer for samarbejde omkring faldforebyggelse, 
kvalitetssikring, fokus på tidlig opsporing mm. Forslaget indgik som et råderumsforslag, 
da forventningen var, at indsatsen kunne nedbringe udgifterne til den kommunale 
medfinansiering i 2019 og frem. 

Som en del af Genopretningsplanen for 2019 blev det besluttet at udsætte etableringen 
af faldforebyggelsesfunktionen til 2020. Grundet COVID-19 situationen er stillingen 
endnu ikke er blevet besat.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen. 

Konsekvenser for borgerne:
Ældres faldulykker er en væsentlig udfordring både på det menneskelige plan og 
samfundsøkonomisk. Hver tredje over 65 år, og hver anden over 80 år, falder i 
gennemsnit mindst en gang om året. Ældre, der er faldet én gang, vil have 2-3 gange 
øget risiko for at falde igen inden for et år. Hvert fald indebærer en risiko for at komme 
til skade og studier viser blandt andet, at 95 % af hoftebrud hos ældre skyldes fald, at 
42 % ikke vender tilbage til deres tidligere funktionsniveau, at 35 % ikke er i stand til at 
gå selvstændigt, og at 20 % inden for et år vil bo på plejehjem. Antallet af faldulykker 
stiger desto ældre befolkningen bliver. De udløsende faktorer er ofte faldende 
muskelstyrke, dårlig balance og dårlig ernæringstilstand. Faldrelaterede skader er 
associeret med øget dødelighed, nedsat mobilitet, reduceret social kontakt og tab af 
funktionsevne. Brud defineres desuden som en forebyggelig diagnose.
Hørsholm Kommune havde i 2018 97 borgere over 80 år, der blev behandlet for brud, 
hvilket betød en udgift på 1,7 mio. kr. i kommunal medfinansiering. 

Konsekvenser for personale:



Som en del af Genopretningsplanen for 2019 blev det besluttet at udsætte etableringen 
af faldforebyggelsesfunktionen til 2020. Grundet COVID-19 situationen er stillingen 
endnu ikke er blevet besat, hvorfor der således ikke er personalemæssige konsekvenser 
forbundet med forslaget. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -420.000 -420.000 -420.000 -420.000

Investering
Netto reduktion -420.000 -420.000 -420.000 -420.000



Råderumsforslag 

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

Politikområde:
52, Børn og unges 
sundhed

Nr.: 
SU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budget til hele den kommunale tandpleje er i 2021 på 8.994 tkr.
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. Øgede krav til dokumentation har betydet et større 
tidsforbrug til de enkelte behandlinger, ligesom krav til steril indpakning af instrumenter 
betyder både en merudgift og et øget tidsforbrug på rengøringsprocessen.

Den eneste måde at skabe råderum i Tandplejen er ved at reducere i lønpuljen. 
Tandplejen har allerede en meget høj grad af uddelegering af opgaver til den billigst 
mulige personalegruppe, idet opgaver, der tidligere typisk blev løst af tandlæger og 
tandplejere, nu løses af klinikassistenter.
Servicereduktion i tandplejen kan udmøntes ved længere interval mellem indkald til 
statusundersøgelser i børne- og ungdomstandplejen.

Med råderumsforslaget vil intervallerne for statusundersøgelser i børne- og 
ungdomstandplejen øges fra 20 måneder til 22-24 måneder.

Forudsætninger for realisering af forslaget:
Ændring af oplyst serviceniveau som følge af reduktion af tandplejernormeringen med 
0,4 stilling og reduktion af klinikassistentnormeringen med 0,4 stilling.

Konsekvenser for borgerne:
Råderumsforslaget vil resultere i 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 22-24 måneder.
Brugere i lavrisikogruppen vil, alt andet lige, opleve de øgede intervaller mellem indkald 
til statusundersøgelser, som en serviceforringelse. Der må forventes at komme flere 
nødbehandlinger, da overvågningen af populationen falder. Det bliver vanskeligere at 



forebygge tandsygdomme, da de alt andet lige, diagnosticeres senere pga. de lange 
intervaller. Brugere vil opleve ventetid til behandlinger.

Konsekvenser for personale:
Med de reducerede normeringer kommer der større arbejdspres på personalet. 

Rekruttering/fastholdelse af personale kan blive påvirket af de forringede vilkår. 
Personalet vil opleve, at der bliver mindre tid til det tværfaglige samarbejde i og udenfor 
kommunen. Der bliver mindre tid til innovative udviklings-/forskningsprojekter.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -305.000 -305.000 -305.000 -305.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -305.000 -305.000 -305.000 -305.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Servicereduktion i kommunal sundhedspleje – reduceret 

bemanding

Politikområde:
52, Børn og unges 

sundhed

Nr.: 
SU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet for Sundhedsplejen er i 2021 på 3.744 tkr.

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 de første 2-4 uger

 2 måneders konsultation med tilbud om screening for efterfødselsreaktion, for både mor 

og far

 6 måneders konsultation til førstegangsforældre

 8 måneders konsultation

 2 ½ års konsultation tilbydes ved særlige behov

Børnesundhedshuset på Hørsholm Allé 4 danner desuden rammen om Sundhedsplejens 

konsultationer, Åben rådgivning, Familieiværksætterne og mødre grupper. Sundhedsplejen ser 

ligeledes alle skolebørn i kommunen samt indgår i det tværfaglige samarbejde med kommunale og 

regionale fagpersoner.

I Familier med særlige behov tilbyder sundhedsplejen specialvejledning, når der er behov for det. 

Det kan eksempelvis være i forhold til udfordringer i graviditeten, komplikationer efter fødsel, 

forældres død, uroligt barn, udfordringer med kontakt eller tilknytning, for tidlig fødsel, handicap, 

sociale forhold, efterfødselsreaktion, eller andet der påvirker barnets udvikling. Sundhedsplejen 

varetager desuden hygiejnevejledning. Sundhedsplejen forventes i 2020 at overtage nogle af de 

opgaver, den tidligere kommunallæge varetog.

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

til familierne.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
En eventuel beslutning om reduktion af budgetterne fordrer en revurdering af kvalitetsstandarden 

for sundhedsplejen, primært i forhold til borgere i sårbare positioner.

Konsekvenser for borgerne:
Da de fleste af Sundhedsplejens opgaver er lovbundne, vil en besparelse primært komme til at få 

indvirkning på borgere i sårbare positioner, der har stort behov for den specialvejledning 

Sundhedsplejen kan give til familier med spæd- og småbørn.

Konsekvenser for personale:



Ændret arbejdstid for en eller flere medarbejdere.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) - 97.000 - 97.000 - 97.000 - 97.000
Investering
Netto reduktion -97.000 -97.000 -97.000 -97.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Ændring af kommunallæge funktion til lægekonsulent ordning

Politikområde:
52, Børn og unges 

sundhed

Nr.: 
SU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet for Kommunallægen er på 451 tkr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har indtil marts 2020 haft en kommunallæge ansat. Kommunallægens 
opgaver har både omfattet børne- og voksenområdet.

På børneområdet har kommunallægen blandt andet været ansvarlig for at lave 
sundhedseksperimentarium for 8. klasser, rådgive sundhedsplejersker vedrørende specifikke 
helbredsforhold hos skolebørn, undersøge behovsbørn henvist af sundhedsplejen, hygiejnetilsyn 
på dagtilbud og skoler, lægekonsulentvurderinger i forhold til børn med handicap m.m.

På voksenområdet har kommunallægen fungeret som lægekonsulent for Center for Job, Borger og 
Erhverv og for Center for Børn og Voksne.

Derudover har kommunallægen deltaget i kommunens hygiejnekoordinationsudvalg, deltaget i 
relevant erfa-møder i Regionen.

Kommunen har fra maj måned 2020 ændret organiseringen således, at der er ansat en 
lægekonsulent til varetagelse af lægekonsulentopgaver for primært Center for Job, Borger og 
Erhverv, men også i forhold til Center for Børn og Voksnes behov for rådgivning i forhold til børns 
funktionsniveau m.v.

Opgaverne i forhold til børneområdet vil fremadrettet blive varetaget af Sundhedsplejen ved at 
opnormere og kompetenceudvikle personalet til at kunne varetage opgaverne fremadrettet. 
Ligeledes vil opgaverne på hygiejneområdet blive varetaget af Sundhedsplejen fremadrettet.

Samlet set vurderes det, at opgaverne kan varetages økonomisk mere effektivt fremadrettet 
svarende til 60.000 kr. årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Ingen, dog vil enkelte familier kunne opleve i større grad at blive henvist til egen læge, hvis 

udfordringerne ikke ligger indenfor Sundhedsplejens kompetenceområde.

Konsekvenser for personale:
Ingen – udover at de skal kompetenceudvikles.



Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) - 60.000 - 60.000 - 60.000 - 60.000
Investering
Netto reduktion -60.000 -60.000 -60.000 -60.000



Forslag til driftsønsker

Titel: 
Etablering af sundhedspulje 

Politikområde:
51, Sundhed

Nr.: 
SU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Sundhedsudvalget har bedt administrationen udarbejde et budgetønske på etablering af 
en sundhedspulje på Sundhedsudvalgets område.

Formålet med sundhedspuljen er dels at støtte lokale foreninger og initiativer økonomisk 
og dels at Sundhedsudvalget kan iværksætte tilbud eller initiativer. 

Initiativer under sundhedspuljen skal have et sundhedsfremmende formål. Initiativerne 
kan enten være med til at øge mængden af tilbud med det formål at holde raske borgere 
raske. Eller de kan have et patientrettet fokus, der kan øge mængden af tilbud til 
borgere, der lider af en kronisk sygdom eller lignende.

Herunder nævnes kriterier for tildeling af økonomisk støtte fra sundhedspuljen:

- Foreningen eller indsatsen bør have et sundhedsfremmende sigte
- Projektet, tilbuddet eller indsatsen skal som udgangspunkt foregå i Hørsholm 

Kommune og være for kommunens borgere
- Der skal være tale om en sundhedsfremmende indsats, der kan supplere eller 

udvikle Hørsholm Kommunes vifte af tilbud på sundhedsområdet eller som 
generelt understøtter kommunens opgaver i forhold til at skabe gode rammer for 
en sund levevis hos borgerne (jf. Sundhedslovens §119)

- De sundhedsfremmende initiativer kan med fordel omhandle indsatsområderne 
alkohol og hygiejne. Det er dog ikke et krav.

- Der må gerne indtænkes egenfinansiering, det er dog ikke et krav

Administrationen foreslår desuden, at den nye sundhedspulje følger samme 
retningslinjer og krav for ansøgning samt aflæggelse af regnskab, som på nuværende 
tidspunkt er gældende for §18 midler på Social- og Seniorudvalgets område. Det vil 
betyde, at administrations- og annonceringsomkostninger kan reduceres. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
 Der vil blive flere sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere 

Konsekvenser for personale:
 Der vil være behov for personale til administration af puljen 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 100.000 100.000 100.000 100.000



Forslag til driftsønske

Titel: 
Videreførelse af Anonym Ungerådgivning

Politikområde:
52, Børn og unges 

sundhed

Nr.: 
SU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budgettet for 2019 at etablere en åben, 
anonym og gratis psykologrådgivning til unge i Hørsholm Kommune. Der blev afsat 
315.000 kr. i 2019 og 630.000 kr. i 2020.

Den åbne anonyme rådgivning, Anonym Ungerådgivning er forankret i Familiehuset, 
Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm, og varetages af en fuldtidsansat psykolog. Anonym 
Ungerådgivning åbnede 1.oktober 2019 for henvendelser.

Sundhedsudvalget godkendte i april 2020, at Anonym Ungerådgivning udvides, så 
målgruppen fremover er unge mellem 13-25 år, som er bosat eller går i skole i Hørsholm 
Kommune. Samtalerammen blev ligeledes udvidet til at være op til 10 samtaler pr. 
forløb. Tilbuddet evalueres løbende og Sundhedsudvalget fik resultaterne af den første 
evalueringsrapport på mødet i april. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er en kendt opgave, der fortsætter, så ingen særlige forudsætninger.

Konsekvenser for borgerne:
Unge, forældre og fagpersoner får fortsat muligheden for at benytte tilbuddet om 
Anonym Ungerådgivning. 

Konsekvenser for personale:
Ved fortsættelse af dette tilbud vil personalet ikke blive berørt.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 630.000 630.000 630.000 630.000



Forslag til driftsønske

Titel: 
Det nære Sundhedsvæsen
Fortsat drift af 7 delprojekter, hvor projektbudgettet 
udløber i 2020.

Politikområde:
31, Undervisning -  
34, Børn og unge 
med særlige 
behov - 
42, Social og 
psykiatri - 
52, Børn og unges 
sundhed

Nr.: 
SU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Det nære Sundhedsvæsen har kørt som et samlet projekt med underliggende 
delprojekter siden 2017, og som det er nu, udløber det med udgangen af 2020. Der har 
årligt været givet en status til Sundhedsudvalget, og Sundhedsudvalget besluttede på 
udvalgsmødet i februar, at administrationen skulle udarbejde nærværende driftsønske til 
brug for budgetkonferencen.

Formålet med Det nære Sundhedsvæsen er at sikre, at Hørsholm Kommune er klar til 
fremtidens sundhedsudfordringer med kvalificerede sundhedsydelser til kommunens 
borgere. Projekterne retter sig mod borgere med psykisk sygdom/mistrivsel og en del af 
projekterne er særligt rettet mod tidlig forebyggende indsatser til børn og unge. Det 
startede oprindeligt med 10 delprojekter, men de tre af dem viste sig ikke at have den 
store efterspørgsel, så de er lukket ned. De resterende syv delprojekter kører 
planmæssigt, de lever op til deres formål og overordnet set leveres en indsats, som 
matcher borgernes behov og efterspørgsel. 
 
Det nære Sundhedsvæsen har aktuelt følgende syv underprojekter.

Tidlig tværfaglig indsats til sårbare familier
Forebyggende pakketilbud før og efter fødslen til familier med udfordringer, som har 
brug for ekstra støtte for at få en god start og for at forebygge mental mistrivsel hos 
barn og familie. Hjælp fra psykolog, sundhedsplejerske, tale-hørepædagog, fysioterapeut 
og socialrådgiver.
Formål: At få familier med særlige behov i gang med familielivet efter fødslen
og forebygge trivselsproblemer for både barn og forældre.
Forankring: Indsats er forankret i Center for Børn og Voksne i regi af Sundhedsplejen

Familieiværksætterne
Allround evidensbaseret kursustilbud i barnets første år til førstegangsfamilier med viden 
om barnets sundhed og trivsel.



Formål: At styrke fysisk og mental trivsel hos barn og forældre i førstegangsfamilier (ca. 
60 årligt i Hørsholm Kommune).
Forankring: Indsats er forankret i Center for Børn og Voksne i regi af Sundhedsplejen.

Sundhedsplejersketelefonen
Adgang for alle nybagte forældre til sundhedsplejersketelefonen, hvor erfarne 
sundhedsplejersker kan hjælpe med alt fra amning til ondt i maven i de tidsrum, hvor 
lægen og sundhedsplejersken ikke er på arbejde. Sundhedsplejersketelefonen er drevet 
af Region Sjællands kommuner med Ringsted Kommune som driftsejer.
Formål: Forebygge mental og fysisk mistrivsel hos barn og familie og forebygge 
genindlæggelser af mindre børn.
Forankring: Indsats er forankret i Center for Børn og Voksne, hvor administrationen 
(staben) har samarbejdsrelationen til Ringsted Kommune.

Åben rådgivning til forældre med bekymring for deres barn/ung
PPR psykologer tilbyder samtaler med forældre, der er bekymret for om deres barn eller 
ung (4-17 år) mistrives mentalt eller har en diagnose. Der gives vejledning og henvises 
evt. videre i ’systemet’. Der kan gives maksimalt tre samtaler af en times varighed til 
hver familie.
Formål: At sikre at problemerne opdages tidligt, så der kan sættes ind med den rette 
indsats og samtidig at være med til at skabe tryghed for familierne.
Forankring: Indsats er forankret i Center for Børn og Voksne i regi af Psykologteamet/ 
De Tværgående Forebyggelsesteams.

Cool Kids – evidensbaseret angstbehandling til børn og unge
Gruppebaseret angstbehandlingsforløb til børn og deres familier samt til unge, som skal 
lære dem at takle angst i hverdagen.
Formål: At forebygge øget mistrivsel og sociale problemer for børn og unge med lettere 
psykisk sygdom og deres familier.
Forankring: Indsats er forankret i Center for Børn og Voksne i regi af Familiehuset.

Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle folkeskoler
Børn i skilsmisseramte familier mødes i grupper faciliteret af en lærer og taler om 
forskellige aspekter af skilsmissen i børnehøjde. Der er budgetteret med afholdelse af tre 
runder samtalegrupper (6-8 børn i hver og med 8-10 mødegange a to
lektioner) på de fire skoler.
Formål: At forebygge mental mistrivsel hos børnene.
Forankring: Indsats er forankret i Center for Dagtilbud og Skole.

Fremskudt indsats gennem opsøgende psykiatri



Styrket opsøgende indsats til borgere med svære psykiatriske problemer, som ikke er i 
kontakt med ’systemet’.
Formål: At sikre relevant behandling af og støtte til en meget udsat gruppe og forebygge 
indlæggelser, sikre botilbud og undgå yderligere marginalisering.
Forankring: Indsats er forankret i Center for Børn og Voksne i regi af Åstedet

De syv projekter fordeler sig på forskellige politikområder med følgende beløb (beløbene 
er summeret sammen på politikområderne i afsnittet ”konsekvenser for budget”.

Indsats / delprojekt Politik-
område

Kr. (2020-
priser)

Tidlig tværfaglig indsats til sårbare familier 52 78.000

Familieiværksætterne 52 230.000

Sundhedsplejersketelefonen 52 9.000

Åben rådgivning til forældre med bekymring for deres 
barn/ung

34 81.000

Cool Kids/Chilled – evidensbaseret angstbehandling 34 108.000 

Gruppeforløb for skilsmissebørn på folkeskoler 31 130.000

Fremskudt indsats gennem opsøgende psykiatri 42 470.000

I alt 1.106.000 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det har kørt som projekter siden 2017, så rammer og forudsætninger er tilstede. Det vil 
fremadrettet fortsætte i almindelig drift.

Konsekvenser for borgerne:
Det har kørt som projekt siden 2017, så borgerne er bekendte med de indeholdte tilbud 
og muligheder. Ingen nye konsekvenser ved at fortsætte i drift.

Konsekvenser for personale:
Det har kørt som projekt siden 2017, så personalet er bekendte med de indeholdte 
tilbud og muligheder. Ingen nye konsekvenser ved at fortsætte i drift.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske pol. 31 130.000 130.000 130.000 130.000
Driftsønske pol. 34 189.000 189.000 189.000 189.000
Driftsønske pol. 42 470.000 470.000 470.000 470.000



Driftsønske pol. 52 317.000 317.000 317.000 317.000
Driftsønske i alt 1.106.000 1.106.000 1.106.000 1.106.000



Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udskiftning af tandlægeunit

Politikområde:
52, Børn og unges 
sundhed

Nr.: 
SU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I budget 2016-2019 blev der bevilliget anlægsmidler på 1.200.000 kr. til at udskifte fire 
nedslidte tandlægeunits (tandlægestole) med én ny pr. år. 

I 2017 blev det nødvendigt for tandplejen at udskifte røntgenudstyr til tandreguleringen, 
idet der ikke længere kunne skaffes reservedele til det gamle. Røntgenudstyret er 
nødvendigt som diagnostisk hjælpemiddel i forbindelse med behandlingsplanlægning af 
tandreguleringsbehandlinger. 

Midlerne til røntgenudstyret på 363.115 kr. blev taget af anlægsmidlerne, hvorfor der nu 
mangler anlægsmidler til udskiftning af den sidste gamle tandlægeunit. 

Den sidste gamle tandlægeunit er anskaffet i 2003, og leverandøren har nu meddelt, at 
der ikke længere produceres reservedele til denne type tandlægeunit. 

Hvis der bliver nedbrud eller mangel på en tandlægeunit, kan det forringe servicen til 
borgerne samt mindske fleksibiliteten og derved påvirke løsningen af tandplejens 
kerneopgaver.

Tandplejen har ikke mulighed for at opspare midler til anskaffelsen over driftsbudgettet. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er den sidste af fire udskiftninger, og dermed en kendt opgave, så ingen særlige 
forudsætninger.

Konsekvenser for borgerne:
Ved udskiftning af den sidste tandlægeunit vil borgerne ikke blive berørt.

Konsekvenser for personale:
Ved udskiftning af den sidste tandlægeunit vil personalet ikke blive berørt.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Anlægsønske 250.000



Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Afledt drift 0



Budget 2021-2024

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024
SFKU 1 60 Biblioteket: Reduktion af budget til It-udstyr og inventar med 40%. -150.000 -100.000 -100.000 -100.000
SFKU 2 60 Biblioteket: Reducering af materialebudget med 6 %. -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
SFKU 3 60 Biblioteket:  Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle aktiviteter med 35% -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
SFKU 4 60 Trommen: Ny strategi for brug af sociale medier og egenproduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
SFKU 5 60 Trommen: Ny strategi for kommerciel lønsomhed og samskabelse -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
SFKU 6 60 Trommen: Besparelse i Kulturhus Trommens administration -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
SFKU 7 61 Folkeoplysning: Nedlæggelse af den 4-årige overgangsordning -50.000 -100.000 -100.000 -100.000
SFKU 8 61 Folkeoplysning: Konvertering af energitilskud til lokaletilskud gældende for ketsjerklubber 0 -500.000 -500.000 -500.000
SFKU 9 61 Folkeoplysning: Driftsbidrag til stenalderbopladsen Mortenstrupgård bortfalder -92.700 -92.700 -92.700 -92.700
SFKU 10 61 Folkeoplysning: Nedlæggelse af Idrætsordningen -116.600 -116.600 -116.600 -116.600
SFKU 11 62 Musikskolen: Indskrænker aktivitetsniveau med 10% og reducerer vikarbudget med 85% -96.000 -96.000 -96.000 -96.000
SFKU 12 62 Musikskolen : Musikskolen reducerer i undervisningsaktiviteter med 10 timer om ugen, 1/4 årsværk -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
SFKU 13 62 Musikskolen: Disponerbar midler i forhold til udmeldte elever fra Fredensborg Kommune -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
SFKU 14 63 Idrætsparken: Reducere rengøringsstilling i Svømmehallen med 50%, halvt årsværk -90.000 -180.000 -180.000 -180.000
SFKU 15 63 Idrætsparken: Uindfriet energirationaler i skøjtehallen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

I alt -1.605.300 -2.195.300 -2.195.300 -2.195.300



Budget 2021-2024

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024
SFKU 1 61 Børnekulturpakker – et møde med kunst og kultur i dagtilbud og skole 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
SFKU 2 61 Fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet 250.000 250.000 250.000
SFKU 3 61 Udvidelse af issæsonen, så skøjtehal 1 (hal med siddepladser) er klar til brug fra og med uge 31 60.000 60.000 60.000 60.000

Afledt drift af anlægsønsker

I alt 1.060.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

I alt 0 0 0 0
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Råderumsforslag 

Titel: Reduktion af budget til It-udstyr og inventar med 
40%.

Politikområde:
60 Biblioteket

Nr.: 
SFKU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 234.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Biblioteket nedskriver budgettet til udskiftning af IT-udstyr og inventar med 100.000 kr. 
Budgetområdet bruges til indkøb af nye printere, PC´ere, selvbetjeningsmaskiner samt 
møbler til udlånet og mødelokaler i Kulturhus Trommen.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.
Konsekvenser for borgerne:
Udskiftes kopimaskiner/printerne ikke, vil borgerne periodevist ikke kunne kopiere/printe 
på biblioteket. Hvis nedslidte selvbetjeningsautomaterne ikke erstattes i samme omfang 
som nu, vil det være til gene for borgerne, som vil opleve kødannelse ved aflevering og 
udlån. Nedslidning af IT-inventar som ikke udskiftes, vil betyde at der i nogle 
mødelokaler ikke vil forekomme de serviceydelser, som der er i dag. F.eks. vil der være 
færre pc’er til rådighed til borgerne, og man vil ikke have mulighed for digitale visninger 
på storskærme i kulturhuset. 
Levetiden for møblerne i kulturhuset fordobles, og man vil i højere grad opleve et slidt 
inventar, der muligvis ikke forekommer indbydende. Samtidigt vil der blive reduceret i 
hyggekroge til borgere, der gerne vil fordybe sig eller benytte kulturhuset til at mødes.
Konsekvenser for personale:
Personalet vil få flere henvendelser fra borgerne vedr. nedslidt it-udstyr. Ydermere vil 
der i starten være henvendelser og forventningsafstemning med borgerne i forhold til 
hvad der er et acceptabelt niveau i forhold kontor- og mødefaciliteter. Når 
selvbetjeningsautomaterne går i stykker uden udskiftning, skal en servicemedarbejder 
bruge tid på at skulle hjælpe med manuelt udlån og aflevering af materialer.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -150.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering
Netto reduktion -150.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Råderumsforslag 

Titel: Reducering af materialebudget med 6 %. Politikområde:
60 Biblioteket

Nr.: 
SFKU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
1.798.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der realiseres en ny indkøbsstrategi, som betyder, at der indkøbes færre titler af de 
mest populære materialer. Materialerne konverteres til ”hurtig-lån”, som skal afleveres 
efter 7 dage. Materialerne kan ikke længere reserveres den første periode efter indkøb, 
da dette forlænger ligge-periode mellem udlån. På denne måde kan man reducere 
budgettet til indkøb af materialer til børn og voksne med 100.000 kr. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ændring af indgåede kontrakter og indkøbsvolumen. Realisering af ny indkøbsstrategi.
Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil i højere grad opleve en kortere udlånsperiode på de mest populære titler. 
Det vil opleves som en serviceforringelse at man ”kun” har en bog hjemme i 7 dag, mod 
tidligere 30 dage og at den ikke kan reserveres i en periode efter lancering. 
Konsekvenser for personale:
Ingen nævneværdige konsekvenser, da arbejdsprocesser vil være de samme.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

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

Investering
Netto reduktion

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Råderumsforslag 

Titel: Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle 
aktiviteter med 35%.

Politikområde:
60 Biblioteket

Nr.: 
SFKU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
289.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Reducering af bibliotekets budget til afholdelse af kulturelle aktiviteter for børn og 
voksne med i alt 101.000 kr. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Reduceringen kan ske med det samme og kræver ingen videre forudsætninger andet 
end mindre bookingaktivitet.
Konsekvenser for borgerne:
I 2019 har biblioteket haft 163 kulturelle arrangementer for børn og voksne med i alt 
6.447 deltagere. Realiseres forslaget vil de voksne besøgende opleve et noget mindre 
tilbud af arrangementer inden for litteratur og viden. Børn og børnefamilier vil opleve et 
mindre udbud af børneteaterforestillinger, forfatterforedrag for skoleklasser samt 
foredrag for forældre. Med råderummet vil der være markant færre eller ingen gratis 
arrangementer for børnene i ferierne. Da biblioteket ønsker at fastholde kvaliteten i 
arrangementerne, vil der blive tilbudt cirka 35% færre arrangementer end tidligere, 
svarende til ca. 50 stk. Dette vil opleves som en serviceforringelse, da bibliotekets 
arrangementer, for både børn og voksne, er meget velbesøgte og ofte udsolgte. 
Konsekvenser for personale:
Personalet vil blive frigjort til andre opgaver. Ringere udnyttelse af Kulturhus Trommen 
som oplevelses- og formidlingssted.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Råderumsforslag 

Titel: Ny strategi for brug af sociale medier og 
egenproduktion.

Politikområde:
60 Trommen

Nr.: 
SFKU 4

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 aktørers egne hjemmesider og netværk, ændres 
annoncering af egne arrangementer. Dette skaber et råderum på kr. 100.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At Trommen, i dialog med samarbejdspartnere, sørger for øget synlighed på de 
optrædende kunstneres og andre relevante interessenters digitale platforme.
At Trommen selv forestår produktionen af reklamespots, der præsenterer husets 
aktiviteter i biografen.
Konsekvenser for borgerne:
Man vil opleve færre annoncer i aviser, men til gengæld vil der være en større synlighed 
på forskellige digitale platforme. Desuden vil der blive kørt reklamespots med 
præsentation af Trommens arrangementer ved biografvisninger.
Konsekvenser for personale:
Specialisering af administrative arbejdsgange i Trommen, så der frigøres ressourcer til at 
løse opgaverne indenfor annoncering på en ny måde.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Råderumsforslag 

Titel: Ny strategi for kommerciel lønsomhed og 
samskabelse.

Politikområde:
60 Trommen

Nr.: 
SFKU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.842.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslag:
Udgifterne til arrangementer reduceres med 150.000 kr. Dette sker ved igangsættelse af 
en ny strategi, der har skærpet fokus på kommerciel lønsomhed, som fokuserer 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.
Konsekvenser for borgerne:
Arrangementsbudgettet danner grundlag for Trommens aktiviteter, der har til formål at 
skabe kulturelle oplevelser til glæde for borgerne. Gennem nye samarbejder med 
forskellige kreative aktører og gennem effektiviseringer af bookinger, vil Trommen 
realisere et råderum. Dog vil det forekomme, at Trommen i sine kommercielle bookinger 
i højere grad fokuserer på lønsomhed. Det kan betyde en nedprioritering af mindre og 
smalle arrangementer. Dette kan kompenseres ved at indgå aftaler med frivillige og 
uprofessionelle aktører, hvor Trommens budget ikke forventes at blive påvirket i så høj 
grad ved ringe fremmøde og dårligt salg.
Konsekvenser for personale: 
Der allokeres ressourcer til opsøgende arbejde, samt kvalificering og forhandling af 
bookinger. Ressourcerne bliver etableret gennem specialisering af administrative 
opgaver i Trommen.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Investering
Netto reduktion -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
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Råderumsforslag 

Titel: Råderum i Kulturhus Trommens administration Politikområde:
60 Trommen

Nr.: 
SFKU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 640.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslag:
Ved ansættelse af ny medarbejder i forbindelse med at en medarbejder går på pension, 
kan lønbudgettet reduceres med 130.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Det forudsættes, at omtalte medarbejder går på pension.
Konsekvenser for borger
Ingen.
Konsekvenser for personale 
Personalet i sekretariatet skal bistå den nyansatte med oplæring/vidensdeling m.v.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
Investering
Netto reduktion -130.000 -130.000 -130.000 -130.000



7

Råderumsforslag 

Titel: Nedlæggelse af den 4-årige overgangsordning. Politikområde:
61 Folkeoplysning

Nr.: 
SFKU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 99.400 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Budgettet der hidrører den 4-årig overgangsordning reduceres helt, således at Hørsholm 
Musikforening og Trommen ikke længere modtager et driftstilskud til kulturelle 
aktiviteter. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Dialog med Trommen og Hørsholm Musikforening og evt. annullering af planlagte 
koncerter.
Konsekvenser for borgerne:
I mange år har flere forskellige kulturelle aktører i Hørsholm Kommune modtaget et 
amtstilskud. Med nedlæggelse af amterne blev tilskuddet konverteret til en 4-årig 
overgangsordning, som i Hørsholm Kommune dog forblev et fast bloktilskud. Tilskuddet 
har gennem tiden støttet Hørsholm Scenen, Hørsholm Musikforening og Trommen. I dag 
støtter tilskuddet udelukkende Hørsholm Musikforening og Trommen. I 2017 lavede 
Hørsholm Kommune en samarbejdsaftale med Hørsholm Musikforening om, at der årligt 
udbydes op til 5 koncerter som afholdes i Trommen. 
Realiseres dette råderumsforslag, skal der påregnes opsigelse af aftalen, således at 
musikforeningen har mulighed for at tilpasse deres fremtidige aktivitetsniveau. Derfor 
kan budgetreduktionen vedrørende musikforeningens driftstilskud først realiseres i 2022. 
Trommen, der er den anden tilskudsmodtager, bruger tilskuddet til at udvikle og udbyde 
nye kulturelle aktiviteter. Ophører tilskuddet, vil Trommen kompensere ved at fortsætte 
strategien om at lave bredere forestillinger tættere på borgerne. I forhold til Trommens 
tilskud, kan dette reduceres i budgetåret 2021.
Konsekvenser for personale:
Mere administration og politisk engagement, da Hørsholm Musikforening kan forventes 
at søge de politiske puljemidler.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -50.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering
Netto reduktion -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 
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Råderumsforslag 

Titel: Konvertering af energitilskud til lokaletilskud 
gældende for ketsjerklubber.

Politikområde:
61 Folkeoplysning

Nr.: 
SFKU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):1.116.500 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Ketsjerklubberne (Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT), Hørsholm Badminton Klub 
(HBK) og Hørsholm Squashklub (HSK) får betalt deres energiomkostninger af Hørsholm 
Kommune i stedet for at modtage lokaletilskud efter folkeoplysningsloven. Nærværende 
forslag går ud på, at ketsjerklubberne fremadrettet ikke modtager energitilskud, men i 
stedet modtager lokaletilskud. Administrationen anbefaler, at forslaget først får virkning 
fra 2022, så klubberne har mulighed for at tilpasse budgetterne til den ændrede 
økonomiske situation.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Det kan være nødvendigt med en aconto-ordning, da lokaletilskuddet udbetales 
bagudrettet, og klubberne hidtil har fået udbetalt energitilskuddet fremadrettet. 
Orientering i Idrætsrådet. Administrationen henviser til baggrundsnotat og bilag vedr. 
konvertering af energitilskud til lokaletilskud bestilt i budgetaftale 2020-2023.
Konsekvenser for ketsjerklubberne:
Energitilskuddet er større, end hvad klubber vil modtage via lokaletilskud. 
Energitilskuddet er med til at understøtte klubbernes økonomi, da det ikke er afhængig 
af medlemssammensætning, antal medlemmer, lokaleomkostninger etc. Ved 
konvertering af energitilskud til lokaletilskud er konsekvensen således:
Klub Lokaletilskud Energitilskud Difference
HRT 539.000 kr. 945.000 kr. 406.000 kr.-     
HBK 200.000 kr. 197.000 kr. 3.000 kr.
HSK -  kr. 69.000 kr. 69.000 kr.-        

Forskel på energitilskud og lokaletilskud for de tre klubber udgør råderummet på ca.0,5 
mio. kr. Konsekvens for HRT: For at håndtere muligheder og udfordringer ved 
konverteringen, vil HRT nedjustere aktiviteter og omkostninger, som ifølge klubben vil 
medføre indtægtstab. Man har svært ved at finde nye tiltag som vil øge indtægter eller 
mindske omkostninger. Endvidere pointerer HRT, at man med nedsat tilskud, i endnu 
højere grad, får svært ved at vedligeholde bygningerne. I en prognose forudser HRT, at 
man som resultat af konverteringen kontinuerligt vil lave underskud, hvilket på sigt vil 
hindre videre virksomhed. Konsekvens for HBK: Badmintonklubben vil ikke blive videre 
påvirket af konverteringen og anviser et nyt værdiskabende tiltag ved at foreslå at 
fusionere med HSK, der konsoliderer klubbernes økonomi. Dette er dog under 
forudsætning af, at Hørsholm Kommune overtager driften af squashhallen. HBK anser 
det ikke som en mulighed at sætte kontingentet op eller skære i trænerstanden, da 
dette vil få store negative konsekvenser for klubben i forhold til fald i medlemsindtægter. 
Ej heller ser klubben det som en mulighed at nedjustere på vedligeholdelse af hallen. 
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Konsekvens for HSK: Squashklubben lukker i dens nuværende form, hvis 
energitilskuddet bliver konverteret til lokaletilskud, da klubben ikke har medlemmer 
under 25 år, som er en forudsætning for tildeling af lokaletilskuddet. HSK ser det ikke 
som en mulighed at udleje hallen til andre formål. Alternativt foreslår foreningen, at 
kommunen overtager hallen, og at klubben fusionerer med Birkerød Squash Klub således 
at man vil kunne lave reelle klubaktiviteter og slippe for den omkostningstunge hal.
Konsekvens for Hørsholm kommune:
Ketsjerklubberne har siden deres etablering i 1986 fået tildelt en række ekstraordinære 
driftstilskud grundet en vedvarende udfordret økonomi. Blandt andet har kommunen 
ydet en række afdrags- og/eller rentefrie lån, hvorfor kommunen har pant og er 
hovedkreditor i samtlige ketsjerklubbers haller. Største debitor er HRT, hvor kommunen 
har udbetalt ca. 9 mio. kr. ud af HRT´s lån på ca. 13,5 mio. kr. Skulle nogle af 
ketsjerklubbernes virksomhed ophøre som følge af konverteringen, er Hørsholm 
Kommune således en væsentlig jordejer, kreditor og panthaver i bygningsmassen, og 
der vil opstå et mellemværende, hvis økonomiske og juridiske konsekvens opgøres ved 
et konkursbo i fordeling med andre kreditorer. Skulle dette blive en realitet, skal 
kommunalbestyrelsen forholde sig til, hvorledes man vil agere med henblik på eventuel 
overtagelse af ketsjerklubbernes haller. 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000
Investering
Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000
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Råderumsforslag 

Titel: Driftsbidrag til stenalderbopladsen 
Mortenstrupgård bortfalder.

Politikområde:
Folkeoplysning 61

Nr.: 
SFKU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 92.700 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Hørsholm Kommune er en del af driftspartnerskabet med Museum Nordsjælland og 
betaler årligt et hovedtilskud på ca. 2,2 mio. kr. til samarbejdet. Herudover betaler 
kommunen et driftstilskud til stenalderbopladsen beliggende ved Mortenstrupgård i 
Hørsholm. Med råderumsforslaget nedlægges budgettet for driftstilskud til 
stenalderbopladsen og formidlingscenteret Mortenstrupgård.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Orientering til Museum Nordsjælland og de øvrige medlemmer af driftspartnerskabet - 
Gribskov Kommune og Hillerød Kommune. Hillerød Kommune bidrager med 50.000 kr. 
til Mortenstrupgård, og har årligt ca. tre skoleforløb på stedet. 
Konsekvenser for borgerne: 
På en mark mellem Mortenstrupgård og Usserød Å har Museum Nordsjælland opført en 
boplads fra jægerstenalderen med rekonstruktioner af stenalderhytter, ildsted, 
køkkenmødding m.v. Stenalderbopladsen anvendes som et historisk værksted, hvor 
skoleelever fra Hørsholm og Hillerød Kommuner kan opleve en dag i jægerstenalderen. 
Stedet formidles hovedsageligt via skoletjeneste, og der har i 2019 været 151 elever på 
besøg, hvor de 73 kommer fra Hørsholm Kommune. Undervisningsforløbet er tilrettelagt, 
så det kan bruges som supplement til klassens undervisning om f.eks. ertebøllekulturen. 
Nogle klasser bruger forløbet som optakt til et længere forløb om stenalderen, andre 
som en repetition. Det er oftest 3. klasse, der benytter stenalderbopladsen. Dog kommer 
der også ældre klasser, ligesom der kommer en del specialklasser, som har glæde af ud-
af-skolen aktiviteter.
Konsekvenser for personale:
Vælges dette råderum vil administrationen gå i dialog med Museum Nordsjælland og 
Hillerød Kommune om mulighed for at fortsætte driften og formidlingen af 
stenalderbopladsen inden for hovedtilskuddet, alternativt i en reduceret form. 
Nedlægges stenalderbopladsen helt som konsekvens af at både Hørsholm, Hillerød og 
Museum Nordsjælland ikke længere ønsker at drive stedet og skoletjenesten, mister 
eleverne mulighed for indsigt og praktisk læring i forhold omkring lokal kulturhistorie. 
Museum Nordsjællands ledelse pointerer, at tilskuddet til Mortenstrupgård ikke kun 
bruges til aktiviteterne dér, men er med til at finansiere museets samlede skoletjeneste i 
Hørsholm Kommune. Ud over aktiviteterne på Mortenstrupgård er der undervisning på 
selve museet – både om oldtid og nyere tid f.eks. undervisningstilbud om Hirschholm 
Slot, oplysningstiden og besættelsestiden.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -92.700 kr. -92.700 kr. -92.700 kr. -92.700 kr.
Investering
Netto reduktion -92.700 kr. -92.700 kr. -92.700 kr. -92.700 kr.
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Råderumsforslag 

Titel: Nedlæggelse af Idrætsordningen. Politikområde: 
61 Folkeoplysning

Nr.: 
SFKU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 116.600 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 
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. 35 elever på Team Danmark 
ordningen, og ca. 60 elever er på den såkaldte ’subeliteordning’, som er trinnet under 
Team Danmark ordningen. Ca. 80-90 % 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, da gymnasiet stadig kan 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. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -116.600 -116.600 -116.600 -116.600
Investering
Netto reduktion -116.600 -116.600 -116.600 -116.600
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Råderumsforslag 

Titel: Musikskolen indskrænker sit aktivitetsniveau med 
10% og reducerer vikarbudget med 85%

Politikområde:
62 Musikskolen

Nr.: 
SFKU 11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 417.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Musikskolen indskrænker sit aktivitetsniveau ved at reducere udgifterne til afholdelsen af 
koncerter, indkøb og vedligeholdelse af instrumenter og alle øvrige elevrelaterede 
udgifter. Hertil indebærer råderummet, at musikskolens undervisning hovedsageligt 
aflyses fremfor at vikardække ved sygdom blandt musikskolens lærere. Besparelsen på 
vikardækning vil som konsekvens medføre en manglende kommunal indkomst på ca. 
7.000 kr. i statsrefusion af lærerløn.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At musikskolen afholder færre koncerter og andre aktiviteter. At slidte instrumenter ikke 
vedligeholdes og repareres. At sygefraværet fastholdes på nuværende niveau.
Konsekvenser for borgerne:
Musikskolen bliver mindre synlig i kommunen, da borgerne tilbydes færre oplevelser og 
eleverne får mindre rutine i at optræde offentligt. Brugerne vil opleve manglende 
kontinuitet i undervisningen, når denne aflyses. Især hvis aflysningen måtte ligge i en 
uge umiddelbart før eller efter en af skoleårets ferier, hvor der således kan forekomme 
op til 3 uger mellem undervisningsgangene.
Konsekvenser for personale:
Personalets opgavesammensætning omlægges. Personalet kan forvente at bruge mere 
arbejdstid på kommunikation og forventningsafstemning med borgerne.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -103.000 -103.000 -103.000 -103.000
Investering 7.000 7.000 7.000 7.000
Netto reduktion -96.000 -96.000 -96.000 -96.000
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Råderumsforslag 

Titel: Musikskolen reducerer i undervisningsaktiviteter 
med 10 timer om ugen, ¼ årsværk.

Politikområde:
62 Musikskolen

Nr.: 
SFKU 12

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 8,5 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Denne besparelse vil reducere 25% af en fuldtidslærerstilling og vil dermed formindske 
elevundervisningen og musikskolens kerneopgave. Forslaget vil som konsekvens give en 
manglende elevindtægt på ca. 40.000 kr. og en manglende statsrefusion på ca. 15.000 
kr., i alt en manglende indtægt på ca. 55.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At musikskolen optager færre elever. Kommunikation ift. forlængelse af venteliste. 
Konsekvenser for borgerne:
Forslaget vil medføre en endnu længere venteliste i forhold til optag på musikskolen. For 
nuværende er der en venteliste svarende 3,5 fuldtidsstillinger. 
Konsekvenser for personale:
Personalet vil udsættes for nedvarslinger/afskedigelser.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -135.000 kr. -135.000 kr. -135.000 kr. -135.000 kr.
Investering 55.000 kr. 55.000 kr. 55.000 kr. 55.000 kr.
Netto reduktion -80.000 kr. -80.000 kr. -80.000 kr. -80.000 kr.
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Råderumsforslag 

Titel: Råderum i forhold til udmeldte elever fra 
Fredensborg Kommune

Politikområde:
62 Musikskolen

Nr.: 
SFKU 13 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 8,5 mio kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Som resultat af en dialog mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner er 24 elever 
bosat i Fredensborg Kommune blevet udmeldt af Hørsholm Musikskole. Dette medfører 
et ledigt råderum. Undervisningen af en instrumentalelev på musikskolen finansieres af 
ca. 33% brugerbetaling, 12% statstilskud og 55% kommunal finansiering. Ved reduktion 
af det kommunale tilskud, mister musikskolen yderligere indtægt fra brugerbetaling og 
statsrefusion af lærerløn. Enkelte af eleverne fra Fredensborg er allerede erstattet af 
Hørsholm-elever via ventelister, så råderummet beløber sig til 250.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At musikskolen ikke kan finde relevante aktiviteter at bruge timerne til. Reduktion af 
lærertimer. Opgivelse af planlagt projekt i samarbejde med Hørsholm Skole.
Konsekvenser for borgerne:
Musikskolen havde planer om at anvende råderummet til udvidelse af musikundervisning 
til før- og indskolingsområdet samt til at nedskrive ventelister. Ikke mindst, da Hørsholm 
Skole i samarbejde med musikskolen efterfølgende er udtaget til Projekt OrkesterMester. 
Projektet er støttet af Kulturministeriet og Nordeafonden til indkøb af instrumenter og 
deltagelse i arrangementer og betyder obligatorisk klasseundervisning i 
orkestersammenspil for hele årgange. Hørsholm skole er netop i færd med at planlægge 
starten på dette projekt. 
Konsekvenser for personale:
Realiseres råderummet vil dette medføre afskedigelser/nedvarslinger af personaletimer 
svarende til ca. et årsværk.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Investering 200.000 200.000 200.000 200.000
Netto reduktion -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
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Råderumsforslag 

Titel: Reducere rengøringsstilling i Svømmehallen med 
50%, halvt årsværk.

Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 14 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 0,2 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: En medarbejder varetager rengøringsopgaver på 
kontorer, offentlige toiletter og i billetsalg. Herudover foretager medarbejderen diverse 
indkøb til svømmehallen, administrerer idrætsparkens låsebriksystem, koder og opfylder 
armbånd til billetautomaten, samt betjener kunder i billetfunktion (10 timer pr. uge).  Ved 
at flytte rengøringsopgaverne over til livredderne og reducere åbningstiden i den personlige 
betjente billetsalg, kan der skabes et råderum på op til 180.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Opsigelse af medarbejder som har 6 
mdr. opsigelsesperiode.
Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil ikke opleve samme rengøringsstandard på 
toiletter og i foyer som tidligere, idet rengøringsfrekvensen sættes ned. Brugerne vil opleve 
længere leveringstid på ændringer af låsebrik. Personligt billetsalg vil reduceres til 2 timer 
pr. uge. Personligt billetsalg er et tilbud til gæster, som ønsker at købe eller forny årskort. 

Konsekvenser for personale: De øvrige opgaver skal fortsat løses med den resterende 
½ tidsstilling. Livredderne løser i forvejen opgaverne ved sygdom og ferie. 
Rengøringsopgaverne kan udføres på fleksible tidspunkter. Det er derfor muligt for 
livredderne at løse opgaverne i de tidsrum, hvor svømmeforeningen har bassintid uden 
livreddere, da svømmeforeningen selv løser livredderfunktionen i de tidsrum. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -90.000 -180.000 -180.000 -180.000
Investering
Netto reduktion -90.000 -180.000 -180.000 -180.000
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Råderumsforslag 

Titel: Uindfriet energirationaler i skøjtehallen. Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 15 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2,7 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Pumper i skøjtehallen er udskiftet til en mere energivenlig model, der har medført et 
råderum. En reduktion i el-forbruget skaber et råderum på op til 100.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Ingen. Pumpen er installeret.
Konsekvenser for borgerne: 
Det er muligt at opretholde samme temperatur på is-banerne, og der vil ingen videre 
konsekvenser være for borgerne.
Konsekvenser for personale: 
Ingen konsekvenser.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Forslag til driftsønske

Titel: Børnekulturpakker – et møde med kunst og kultur 
i dagtilbud og skole

Politikområde: 
61 Folkeoplysning

Nr.: 
SFKU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med udgangspunkt i erfaringer med at integrere kunst og kultur i dagtilbud og skole i Lejre 
kommune, er der ønske om en børnekulturel indsats i Hørsholm Kommunes skoler og 
daginstitutioner. Projektet ønskes påbegyndt ved skolestart 2021.Konkret vil indsatsen 
bestå af to dele:
1) Forløb med kunst og kultur for, med og af børn og unge i form af projekter, workshops og 
møder mellem børn og unge og professionelle kunstnere/ kulturaktører.
2) Kompetenceløftet gennem undervisningsmateriale og lærerworkshops, som skal bidrage 
til at fremme lærernes og pædagogernes arbejde med æstetiske læreprocesser
Kunst- og kulturforløb tilrettelægges for og integreres i dagtilbud og skoler. Der planlægges 
forløb for alle årgange, svarende til i alt 13 kunst- og kulturforløb om året: 3 i dagtilbud og 
10 i skolerne. Børnene bliver mødt med de forskellige kunstarter (billedkunst, litteratur, 
scenekunst, musik, m.m.). Forløbene udvikles i samarbejde med dagtilbud, skoler, kunstnere 
og kulturformidlere og afholdes som en del af undervisningen i skoletiden og i dagtimerne i 
dagtilbud. En børnekulturel indsats supplerer således dagtilbud og skoler med nye 
perspektiver på læring, som stimulerer børn og unges nysgerrighed og lyst til at lære på nye 
måder samtidig med, at deres faglige niveau bliver udfordret. En børnekulturel indsats vil 
understøtte arbejdet med den styrkede læreplan i dagtilbud og de fælles mål for 
folkeskolens fag, samt understøtte arbejdet med Åben Dagtilbud og Åben skole. 
Den samlede pris på forløbene forventes at ligge på ca. 780.000 kr. til honorarer og 
kompetenceløft. Dertil er der behov for transport i enkelte forløb, svarende til 20.000 kr. 
Derudover påregnes koordinering og fremdrift af projektet à 20 timer ugentligt, svarende til 
200.000 kr./år. Der er i gennemsnit 11 klasser pr. årgang i de fire kommunale skoler, samt 
10 daginstitutioner med tre årgange i børnehaver.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
En forudsætning for realisering af projektet er, at der indtænkes en 
planlægningsperiode, samt afsættes nødvendige personaleressourcer dertil. Derudover 
vil der skulle afsættes tid til kompetenceløft ved lærer og pædagoger i forbindelse med 
forløbene.
Konsekvenser for borgerne:
En børnekulturel indsats bidrager til:
-at styrke børn og unges identitetsforståelse og demokratiforståelse, samt deres 
selvforståelse som individ og en del af et fællesskab
-at stimulere og understøtte børn og unges nysgerrighed, kreativitet og fantasi
-at danne nye kulturelle fællesskaber
-at give børn og unge oplevelser med kunst og kultur af høj kvalitet på deres præmisser. 
-at klæde børn og unge på til i højere grad at kunne agere kreativt og innovativt
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-at øge børn og unges glæde ved at være aktive kulturaktører og -brugere
-at styrke en børnekulturel indsats herunder samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og 
kulturlivet
-at understøtte brandingen af Hørsholm Kommune som børnevenlig kommune
-at understøtte arbejdet med Børneliv som en del af Hørsholmstrategien
-at give lærer og pædagoger et kompetenceløft

Konsekvenser for personale:
Der skal varetages en koordineringsopgave som består af: 
-udvikling og forberedelse af de enkelte kulturforløb – herunder
kontakt til kunstnerne og fælles udvikling af kulturforløbene med lærere og pædagoger
-opgaver vedrørende gennemførelsen af kulturforløbene – herunder løbende kontakt 
med alle involverede samarbejdspartnere lærere, pædagoger, kunstnere og 
kulturinstitutioner. 
-tovholderfunktion på fælles arrangementer som ferniseringer, koncerter og oplæsninger 
og fælles evaluering og vidensdeling
-udarbejdelse af undervisningsvejledninger
-planlægning og afholdelse af workshop og fællesmøder med lærere og pædagoger 
-årsplanlægning
-økonomistyring
-tværgående vidensdeling, opsamling samt afrapportering til ledelse og udvalg mv.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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Forslag til driftsønske

Titel: Fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Gennemsnitligt har Karen Blixen Museet modtaget ca. 1,4 mio. kr. pr. år i perioden 
2015-2019, som tilskud til arrangementsudvikling og til Karen Blixens haveanlæg – 
Rungstedlund. Tilskud til haveanlægget er ophørt, og der er ingen fast aftale om tilskud 
til kultur- og arrangementsudvikling. Det foreslås at der etableres en samarbejdsaftale 
med en beløbsramme på op til 250.000 kr. som skal være med til at stimulere 
kulturudviklingen og afholdelse af arrangementer ved Karen Blixen Museet og 
Rungstedlund. Det er op til aftaleparterne at vurdere beløbsstørrelse.   
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At administrationen indgår en samarbejdsaftale med Karen Blixen Museet med størst 
mulig fokus på kerneopgaven, og som er gensidig fordelagtig for parterne. Tilskuddet 
kan stoppes af Sport-, Fritid og Kulturudvalget med ét års varsel og evalueres efter en 
treårig periode. På deres møde i november 2019 besluttede Sport- Fritid- og 
Kulturudvalget at tildele Karen Blixen Museet et arrangementstilskud på 75.000 kr. i en 
toårig periode, hvorfor tilskud som konsekvens af en fast samarbejdsaftale vil gælde fra 
2021 og frem. 
Konsekvenser for borgerne:
Karen Blixen Museet har i en længere årrække modtaget tilskud til udvikling af kulturelle 
aktiviteter målrettet Hørsholm Kommunes skoler og institutioner, men ligeledes 
nationale som internationale gæster. Fælles for arrangementerne er at de giver en 
indføring i Karen Blixens litterære univers, og markedsfører Hørsholm Kommunes 
højaktuelle og lokale kulturhistorie, der blander globale og nærværende temaer som 
klima, bæredygtighed, køn, skæbne og mod.
Konsekvenser for personale:
Administrationen skal udarbejde en samarbejdsaftale hvor det skitseres hvilke ydelser 
der skal finde sted. Dette kan være åbne arrangementer, særlige samarbejdsforløb med 
kommunens øvrige institutioner, mv. 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 250.000 250.000 250.000
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Forslag til driftsønske

Titel: Udvidelse af issæsonen, så skøjtehal 1 (hal med 
siddepladser) er klar til brug fra og med uge 31

Politikområde: 
61 Folkeoplysning

Nr.: 
SFKU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: Isen i skøjtehal 1 gøres klar til brug ca. 1 uge tidligere end 
normalt, så hal 1 er i fuld drift fra og med uge 31. Herved får kommunens to 
skøjteforeninger hver en uge (nemlig uge 31 og 32) til at afholde sommeraktiviteter inden 
skolestart, og de får derved mulighed for på lige fod med andre foreninger at præsentere 
deres sportsgrene for potentielle nye medlemmer. 
Foreningerne råder ikke fuldt over isen i de pågældende uger, men istiden fordeles efter 
nærmere aftale med idrætsinspektøren.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der skal være personale tilgængeligt til 
at kunne starte indfrysningsprocessen tidligere end normalt samt sørge for iskørsel efter 
behov flere gange dagligt. 

Konsekvenser for borgerne: En forlængelse af issæsonen i hal 1 betyder, at 
kommunens to skøjteforeninger kan opstarte aktiviteter tidligere end normalt. Det kan 
både være almindelige foreningsaktiviteter for medlemmerne og tilbud om 
sommeraktiviteter til glæde for kommunens børn og unge. Det bør undersøges, hvorvidt 
en del af den forlængede istid i hal 1 kan lejes ud til andre interesserede parter og/eller 
åbnes for offentligt skøjteløb. 

Konsekvenser for personale: Hvis der skal lægges is på skøjtebanen tidligere end 
normalt, får det konsekvenser for den periode, hvor personalet kan afholde 
sommerferie. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 60.000 60.000 60.000 60.000



Budget 2021-2024

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Forslag til råderum
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

EBU 1 70 Seniormålrettet jobrådgivning i særligt forløb. -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

EBU 2 70
Investering i virksomhedsrettet indsats for integrationsborgere med henblik på
større effektskabelse 0 -200.000 -300.000 -300.000

EBU 3 70 Førtidspension, effektiviseringsmuligheder (reduktion af tilgang) -400.000 -800.000 -1.000.000 -1.200.000

EBU 4A 70
Omlægning af indsats for dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på
større effektskabelse -950.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

EBU 4B 70 Omlægning af indsats for en styrket effektskabelse for aktivitetsparate -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

EBU 4C 70 Investering i indsats for en styrket effektskabelse for sygemeldte borgere. -600.000 -800.000 -800.000 -800.000

EBU 4D 70
Mindre brug af interne og eksterne beskæftigelsestilbud til aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, herunder Jobhuset -200.000 -400.000 -400.000 -400.000

EBU 4E 70
Besparelse på indsatser (bl.a. Ungehuset) gennem mindre brug af interne og
eksterne beskæftigelsestilbud til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere -300.000 -400.000 -400.000 -400.000

EBU 4F 70 Besparelse gennem mindre brug af mentorer -1.000.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000

EBU 5 70 Besparelse gennem større effektivitet i det virksomhedsrettede arbejde -400.000 -600.000 -600.000 -600.000

EBU 6 70 Styrket opfølgning på fleksjobområdet -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
EBU 7 75 Budgetreduktion til botilbud for personer med særlige sociale problemer -177.000 -177.000 -177.000 -177.000
EBU 8 75 Budgetreduktion i forsørgelsesydelser -369.000 -369.000 -369.000 -369.000
EBU 9 75 Budgetreduktion i forebyggende foranstaltninger for børn og unge. -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

I alt -5.556.000 -9.106.000 -9.406.000 -9.606.000



Råderumsforslag
Titel: Seniormålrettet jobrådgivning i særligt 
forløb

Politikområde:

70

Nr.: 

EBU 1

Nuværende budget:
Ca. 650.000 kr. (indsats) og 30 mio. kr. (forsørgelse)

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Formålet med projektet er at teste effekten af et eksternt forløb målrettet seniorer ift. 
vores interne projekt for samme målgruppe kombineret med vores andre interne tilbud. 

I projektet samarbejdes med Konsulenthuset Ballisager, der gennem deres 
rekrutteringsanalyser og forløbet ”Seniormålrettet jobrådgivning” for 
jobcentermedarbejdere har opbygget stor viden om målgruppen. Konsulenthuset 
Ballisager har derudover praktisk erfaring med at rådgive målgruppen fra deres 
samarbejde med mere end 20 kommuner i Danmark.

Målgruppe: Ledige dagpengemodtagere over 55 år, der er screenet til at være i fare for 
at ende i langtidsledighed. Til projektet visiteres 20 af de borgere, der normalt ville være 
omfattet af eget projekt for langtidsledige.

10 borgere med mere med mere end 42 ugers ledighed inden for de seneste 52 uger og 
10 borgere med mindre end 42 ugers ledighed, men som vurderes at være i risiko for 
langtidsledighed. Målgruppen vil blive udsøgt på tværs af A-kasser.

Projektet omhandler:
1) Afklaring, rådgivning, etablering af virksomhedsforløb med opkvalificeringsplaner 

og jobsøgningsworkshops.
2) Virksomhedsforløb/opkvalificering.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Bevilling af forløb for 20 borgere (som sammenlignes med 20 borgere i kommunens eget 
projekt for langtidsledige seniorer)

Effekten forudsættes at svare til, at 10 af de 20 borgere kommer i job tre måneder 
tidligere, end de ellers ville være kommet i job. Det svarer til en besparelse på 420.000 
kr., idet en måned på dagpenge koster 14.000 kr.

20 forløb koster: 18.000kr netto: 360.000kr



Besparelse netto (420.000-360.000) = 60.000 kr.

Besparelse = 
Konsekvenser for borgerne:
Et andet tilbud end de ellers ville have fået – til dels fremrykket – og forhåbentlig 
hurtigere tilbage i job.

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Besparelse -60.000 -60.000 -60.000 -60.000



Råderumsforslag

Titel: Investering i virksomhedsrettet indsats for 
integrationsborgere med henblik på større 
effektskabelse

Politikområde:

70

Nr.: 

EBU 2

Nuværende budget:
1,8 mio. kr. (program og forløb), 8 mio. kr. (integrationsydelse)

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm kommune havde i 2019 75 fuldtidspersoner på integrationsydelse, hvoraf godt 60 var omfattet af 
integrationsprogrammet. Siden 2016 er antallet reduceret markant, men i 2019 er udviklingen stagneret og 
der har været et stabilt niveau for ydelsesmodtagere, der svarer til, at 0,6 pct. befolkning i den arbejdsdygtige 
alder er på integrationsydelse. Det er mere end kommunerne omkring Hørsholm med sammenlignelige 
rammevilkår.  Analysen peger på, at en del af baggrunden for en høj andel på ydelse kan ligge i, at Hørsholms 
afgangsrater til job og uddannelse ligger lavere end andre kommuner med sammenlignelige rammevilkår. 

Analysen af beskæftigelsesområdet har samtidig afdækket, at Hørsholm kommune anvender færre ressourcer 
på den beskæftigelsesrettede indsats for gruppen end andre kommuner. For aktivitetsparate 
integrationsydelsesmodtagere anvendes der 17 pct. mindre og for jobparate integrationsydelsesmodtagere 
anvendes der 20 pct. mindre end gennemsnittet for andre kommuner. 

I interviewene med ledere og medarbejdere, er der peget på, at Hørsholm kommune har et godt og 
velfungerende samarbejde og samspil om den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet. 
Resultaterne peger imidlertid på, at effekterne af kommunens tilbudsanvendelse kan styrkes. 
Ud fra dialogen med ledelse og medarbejdere er det vurderet, at der med fordel kan sættes yderligere fokus 
på udslusningen af borgerne i områder med gode beskæftigelsesmuligheder, og muligheder for at udvikle 
gruppen gennem gradvis optrapning af ordinære timer for både borgere omfattet af, og udenfor 
integrationsprogrammet. 

Derfor foreslås det, at der i lighed med andre områder sker en fokusering af det virksomhedsvendte arbejde 
med henblik på at skabe flere placeringsmuligheder på virksomheder med gode beskæftigelsesmuligheder 
samt arbejde med integration gennem brug af ordinære timer. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Mploy foreslår følgende initiativer for at få flere virksomhedsrettede forløb ud af de ressourcer, som er afsat til 
virksomhedsindsatsen:
 
 At der udarbejdes og implementeres en plan for at opsøge og indgå samarbejde med flere virksomheder 

end dem jobcentret samarbejder med pt. En øget volumen i antallet af ledige jobs og virksomhedsrettede 
aktiveringspladser vil kræve, at der indgås samarbejde med flere virksomheder.

 At der i strategien arbejdes med at opsøge forskellige typer af virksomheder, som kan arbejde med 
forskellig grad af rummelighed, og at det arbejdes med især at inddrage virksomheder indenfor brancher 
og fag med gode beskæftigelsesmuligheder. 

 Der bør sættes særligt fokus på systematisk opfølgning på virksomhedspraktikker og sikring af, at 
praktikkerne skaber udvikling for borgerne, og at der er progression i retning mod integration på 
arbejdsmarkedet. 

 At der sættes fokus på en systematisk opfølgning på resultaterne af indsatsen med henblik på løbende at 
justere indsatsen i retning af større effektskabelse.



Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve et serviceløft/servicepres gennem en større målretning af indsatsen mod områder med 
gode beskæftigelsesmuligheder, og en mere aktiv og systematisk opfølgning på udviklingsmulighederne for 
den enkelte.  

Konsekvenser for personale:
Der tilføres flere ressourcer til det virksomhedsvendte arbejde. Der skal sikre et serviceløft for gruppen, 
virksomhederne og en målretning af indsatsen. 

Konsekvenser for budget:
Det vurderes, at der bør kunne skabes et yderligere fald i målgruppen med en målrettet indsats. Med afsæt i 
sammenligninger med andre kommuner omkring Hørsholm, og hvilket niveau det er lykkedes at nedbringe 
gruppen med 10 pct., så andelen af befolkningen på integrationsydelse reduceres til 0,5 pct. Det vurderes at vil 
medføre en samlet besparelse på 600.000 kr. over tid. 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Flere ressourcer til 

virksomhedsplaceringer

300.000 300.000 300.000 300.000

Besparelse 

integrationsydelse 

-300.000 -500.000 -600.000 -600.000

Beløb 0 -200.000 -300.000 -300.000

For at opnå besparelsen afsættes der 300.000 til en virksomhedskonsulent der kan understøttet et mere aktivt 
samspil med virksomheder med henblik på integration af målgruppen på arbejdsmarkedet.   

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være middel, da den økonomiske gevinst ligger på 
forsørgelsesudgifter. Der kan være en risiko for en udefrakommende ændring i tilgang eller lignende, som 
påvirker mulighederne for at skabe den forventede effekt. Sværhedsgraden vurderes samtidig at være middel, 
idet forslaget bygger videre på kendte tilgange som optimeres. 



Råderumsforslag

Titel: 
Førtidspension effektiviseringsmuligheder (reduktion af 
tilgang)

Politikområde:

70

Nr.: 

EBU 3

Nuværende budget:
57,5 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

På baggrund af nogle års stigning i udgifterne til førtidspension er konsulenthuset 
Marselisborg blevet bedt om at vurdere, om der er formelt og reelt er anledning til at 
ændre Hørsholm Kommunes praksis på området, således at færre borgere tilkendes 
førtidspension.

På baggrund af foreløbige drøftelser forventer administrationen, at Marselisborg vil pege 
på nogle muligheder for i et vist omfang at mindske tilgangen til førtidspension. Det 
forventes ikke, at mulighederne i særligt høj grad ligger i selve afgørelsesdelen, dvs. i 
tilkendelsespraksis. Derimod kan der være nogle gevinster at hente ved at styrke det 
tidlige arbejde på, at borgere, der ellers kommer i betragtning til førtidspension, i højere 
grad forberedes til at kunne varetage et lille fleksjob.

Besparelser på førtidspensionsområdet vil således være ledsaget af merforbrug vedr. 
fleksjobtilskud (og evt. andre ydelser, f.eks. ledighedsydelse)

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
En række ændringer af arbejdet med udsatte borgere (afventer rapportering).

Konsekvenser for borgerne:
Lidt færre borgere vil få tilkendt førtidspension, som ofte er deres primære ønske. Lidt 
flere vil blive coachet i retning af fleksjob. Nogle vil muligvis opleve at forblive på 
kontanthjælp i længere tid.

Konsekvenser for personale:
Motivationsarbejdet kommer endnu mere i fokus.



Konsekvenser for budget:
Det må forventes, at en betydelig del af det sparede beløb i stedet vil være at finde som 
udgifter på øvrige forsørgelsesydelser.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Førtidspension -300.000 -500.000 -600.000 -800.000



Råderumsforslag

Titel: Omlægning af indsats for dagpenge og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere med henblik på større 
effektskabelse

Politikområde:
70

Nr.: 
EBU 4A

Nuværende budget:
1,65 mio. kr. (indsats på kt. 5.90.109)

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Servicetjekket har afdækket, at Hørsholm kommune anvender flere ressourcer på den beskæftigelsesrettede 
indsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. For dagpengemodtagere anvendes 
der 19 pct. mere og for jobparate kontanthjælpsmodtagere anvendes der 38 pct. mere pr. fuldtidsperson i 
målgruppen end i andre kommuner. Det er især udgifter til sagsbehandling og beskæftigelsesfremmende 
tilbud (fx straksaktivering som er baggrunden for de lidt højere enhedsomkostninger. 

Hørsholm Kommune anvender på den anden side færre ressourcer på den virksomhedsrettede indsats. Spejles 
Hørsholm op imod de kommuner, som har de bedste resultater (i afgang til job og uddannelse) og har 
sammenlignelige rammevilkår, så peger resultaterne på, at disse kommuner har en væsentligt mere 
virksomhedsvendt linje i indsatsen. Det gælder bl.a. for dagpengemodtagere og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere. 

I interviewene med ledere og medarbejdere, er der peget på, at Hørsholm kommune har et godt og 
velfungerende samarbejde med en stor del af områdets virksomheder. Og at områdets virksomheder gerne vil 
samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Samtidig er der givet udtryk for, at der godt kan være en større 
inddragelse af virksomheder i indsatsen og at der kan sættes mere fokus på, at få de ledige orienteret mod 
brancher og jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder i stedet for at holde fast i ”drømmejobbet”. 

Ovennævnte resultater peger på, at der er et potentiale for at få arbejdet i retning af en styrket 
virksomhedsretning i indsatsen. Derfor foreslås det, at der sker en omprioritering af ressourcer mod det 
virksomhedsvendte arbejde og at skabe flere placeringsmuligheder for de ledige på virksomheder. Flere 
virksomhedsrettede forløb vurderes at kunne påvirke effekterne af indsatsen positivt. Analyser og erfaringer 
viser, at den virksomhedsrettede indsats giver de højeste effekter for de fleste målgrupper. Samtidigt er den 
virksomhedsrettede aktivering billigere end andre former for aktivering. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ressourcerne i indsatsen for dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal omstilles, så en større del af 
den beskæftigelsesrettede indsats bygger på opkvalificering af ledige gennem forløb på virksomheder i korte 
virksomhedspraktikker. I stedet optimeres andre aktiviteter omkring dagpengemodtagere så 
jobsøgningsaktiviteter og andre tilbud gennemføres med brug af færre ressourcer. Det vurderes at følgende 
initiativer er centrale i omstillingen:

 At der fastsættes et overordnet mål om, at andelen af borgere der berøres af virksomhedsrettet aktivering 
skal stige fra 14 pct. i 2019 til 20 pct. i 2021 og til 25 pct. i 2022 for dagpengemodtagere. For jobparate skal 
andelen af borgere der berøres af virksomhedsrettet aktivering  stige fra 19 pct. i 2019 til 30 pct. i 2021 og 
til 35 pct. i 2022.

 At der formuleres og udmeldes mål for andelen / antallet af borgere i de enkelte målgrupper, som løbende 
skal være i virksomhedsrettet aktivering. Målene fastsættes for de enkelte teams og som individuelle mål 
for rådgivere og virksomhedskonsulenter.

 At der udarbejdes og implementeres en plan for at opsøge og indgå samarbejde med flere virksomheder 
end dem jobcentret samarbejder med pt. og at det arbejdes med fokus på at styrke samarbejdet med 
virksomheder indenfor brancher og fag med gode beskæftigelsesmuligheder.



 At der sættes fokus på at øge antallet af borgere, som selv finder en virksomhedspraktik- eller 
løntilskudsplads som led i kontaktforløbet. Det kan eks. gøres ved, at flere dagpengemodtagere og 
jobparate kontanthjælpsmodtagere selv skal finde en virksomhedspraktik- eller løntilskudsplads ved 4, 8 
og 12 måneders ledighed. Flere borgerne skal derfor henvises til den allerede eksisterende indsats 
”Jagtklubben”, hvor der rådgives om og klædes på til at søge og finde job eller praktik- eller 
løntilskudspladser. I de tilfælde, hvor borgeren ikke har fundet en plads, visiterer jobcentret dem til en 
plads. 

 At der i højere grad følges op overfor både virksomheder og borgere i alle praktikker også de selvfundne 
med henblik på at sikre et grundlag for at bestemme de næste skridt i indsatsen. 

 At der sættes fokus på at øge samarbejdet og samspillet mellem rådgivere og virksomhedskonsulenter om 
at sætte et tidligt fokus på udplacering i borgernes forløb og følge effektivt op på forløbene.

Konsekvenser for borgerne:
Forslaget betyder, at borgerne på dagpenge og kontanthjælp oplever at en større del af indsatsen foregår med 
afsæt i en virksomhedsplacering og at der vil være et styrket fokus på at vende dagpengemodtagerenes 
jobsøgning over mod de områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Det er udgangspunktet for 
forslaget, at der allerede tidligt i dagpengeforløbet sættes fokus på geografisk og især faglig mobilitet over 
mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Dette for at åbne nye muligheder for de ledige og få 
arbejdskraften i kommunen opkvalificeret over med områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der gøres 
opmærksom på at styrket fokus på mobilitet kan lede til flere klager fra borgere, som oplever, at der er for 
meget fokus på områder, der ligger udenfor deres umiddelbare interessefelt.   

Konsekvenser for personale:
Forslaget betyder, at tilgangen til indsatsen skal bevæges endnu mere i retning af at bruge samarbejde med 
virksomheder som en aktiv vej til at opkvalificere og vejlede i retning af områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder. Det kræver en god viden om mulighederne på arbejdsmarkedet og en god kobling 
af arbejdet i samtaleforløbet og jobformidlingsprocesserne. Derudover er det vurderingen at der kan være 
behov for at styrke den systematiske tilgang til hvordan praktikker bringes ind i den tidlige indsats og det kan 
kræve yderligere dialog om, hvordan det motiveres og italesættes og anvendes på en effektskabende måde i 
indsatsen.

Konsekvenser for budget:
Der vurderes at øget brug af virksomhedsrettede forløb kan medvirke til at skabe bedre jobeffekter og 
realisere et mål om en hurtigere vej til beskæftigelse. Finansieringen af flere virksomhedsplaceringer forventes 
at kunne ske gennem forslaget til at øge produktiviteten ift. virksomhedskonsulenter. Det er samtidig målet, at 
en øget brug af virksomhedsplaceringer kan erstattet nogle af de aktiviteter, som kommunen i dag 
iværksætter som øvrig vejledning og opkvalificering 

Initiativet vurderes samtidig at styrke effektskabelsen i indsatsen for især dagpenge, sygedagpengemodtagere 
og kontanthjælpsmodtagere. Ved at nedbringe ventetiden ift. virksomhedsplaceringer kan forløbene afkortes 
og den gennemsnitlige varighed af forløbene sænkes.

Afrundet til nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Flere ressourcer til 

virksomhedsplaceringer og 

opfølgning på placeringer

450.000 450.000 450.000 450.000

Mindre brug af øvrig vejledning og 

opkvalificering

-450.000 -450.000 -450.000 -450.000

Besparelse dagpenge -800.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000



Besparelse kontanthjælp jobparate -150.000 -200.000 -200.000 -200.000

Samlet -950.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være middel, da den økonomiske gevinst ligger på 
forsørgelsesudgifter. Der kan være en risiko for et konjunkturskifte. Sværhedsgraden vurderes samtidig af 
være høj idet forslaget vil kræve en omstilling i organisationens måde at arbejde på og et målrettet arbejde for 
at sikre, at den nye model omsættes til gode resultater og en mere målrettet indsats. Omstillingen vil derfor 
kræve et stærkt ledelsesfokus.



Råderumsforslag 

Titel: Omlægning af indsats for en styrket 
effektskabelse for aktivitetsparate.

Politikområde:
70

Nr.: 
EBU 4B

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
(ikke opgjort)

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Analysen af beskæftigelsesområdet har afdækket, at Hørsholm kommune anvender flere 
ressourcer på den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere end andre kommuner. For 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere anvendes der 80 pct. mere og for 
aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere anvendes der 99 pct. mere pr. 
fuldtidsperson i målgruppen end i andre kommuner. Det er især udgifter til 
sagsbehandling og beskæftigelsesfremmende tilbud (fx specialtilbud og 
jobsøgningsforløb) som er baggrunden for de højere enhedsomkostninger. 

Hørsholm Kommune anvender på den anden side kun et gennemsnitligt niveau af 
ressourcer på den virksomhedsrettede indsats. Spejles Hørsholm op imod de kommuner, 
som har bedst resultater (i afgang til job og uddannelse) og har sammenlignelige 
rammevilkår, så peger resultaterne på, at disse kommuner har en væsentligt mere 
virksomhedsvendt linje i indsatsen. Det gælder også for de aktivitetsparate. 

I interviewene med ledere og medarbejdere, er der peget på, at Hørsholm kommune har 
et godt og velfungerende samarbejde med en stor del af områdets virksomheder. Og at 
områdets virksomheder gerne vil samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Samtidig er 
der givet udtryk for, at der godt kan være en større inddragelse af virksomheder i 
indsatsen og at der er mulighed for at opdyrke flere muligheder for borgerne ude i 
virksomhederne, hvor der også kan være gode beskæftigelsesmuligheder og muligheder 
for at udvikle gruppen gennem gradvis optrapning af ordinære timer. 
Ovennævnte resultater peger på, at der er et potentiale for at få arbejdet i retning af en 
styrket virksomhedsretning i indsatsen. Derfor foreslås det, at der sker en omprioritering 
af ressourcer mod det virksomhedsvendte arbejde og at skabe flere 
placeringsmuligheder for de ledige på virksomheder. Flere virksomhedsrettede forløb 
vurderes at kunne påvirke effekterne af indsatsen positivt. Analyser og erfaringer viser, 
at den virksomhedsrettede indsats giver de højeste effekter for de fleste målgrupper 
samtidigt, er den virksomhedsrettede aktivering billigere end andre former for 
aktivering. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Mploy foreslår følgende initiativer for at få flere virksomhedsrettede forløb ud af de 
ressourcer, som er afsat til virksomhedsindsatsen:
 
 At der fastsættes et overordnet mål om, at andelen af borgere der berøres af 

virksomhedsrettet aktivering, skal stige fra 27 pct. i 2019 til 35 pct. i 2021 og til 40 
pct. i 2022 for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. For aktivitetsparate 
uddannelseshjælpsmodtager skal andelen af borgere der berøres af 
virksomhedsrettet aktivering skal stige fra 24 pct. i 2019 til 30 pct. i 2021 og 
fremover.



 At der formuleres og udmeldes mål for andelen / antallet af borgere i de enkelte 
målgrupper, som løbende skal være i virksomhedsrettet aktivering. Målene 
fastsættes for de enkelte afdelinger og som individuelle mål for rådgivere og 
virksomhedskonsulenter.

 At der udarbejdes og implementeres en plan for at opsøge og indgå samarbejde med 
flere virksomheder end dem jobcentret samarbejder med pt. En øget volumen i 
antallet af ledige jobs og virksomhedsrettede aktiveringspladser, vil kræve, at der 
indgås samarbejde med flere virksomheder.

 At der i strategien arbejdes med at opsøge forskellige typer af virksomheder som kan 
arbejde med forskellig grad af rummelighed og at det arbejdes med især at inddrage 
virksomheder indenfor brancher og fag med gode beskæftigelsesmuligheder. 

 Den allerede igangsatte indsats ift. at opdyrke og aftale flere praktikker med 
jobfunktioner, som giver gode muligheder for at opnå ordinære løntimer udbygges og 
implementeres fuldt ud i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælps- og 
uddannelseshjælpsmodtagere. 

 Der udvikles og implementeres et samlet koncept for en tæt og systematisk 
opfølgning på virksom-hedspraktikker. Konceptet skal sikre fokus på om borgeren 
opnår den planlagte progression og udvikling i praktikken. 

 At kommunens partnerskaber anvendes i større omfang som indgang og 
træningsbane for de borgere, som har brug for fx at træne mødestabilitet eller 
lignende inden deltagelse i en virksomhedsplacering der har et mere opkvalificerende 
sigte.  

 At der sættes fokus på at øge samarbejdet og samspillet mellem sagsbehandlere og 
virksomhedskonsulenter om at sætte et tidligt fokus på udplacering i borgernes forløb 
og sikre en tæt og udviklingsorienteret opfølgning på forløbende. 

Konsekvenser for borgerne/virksdomheder:
Borgerne vil opleve, at der i højere grad inddrages virksomheder i indsatsen for 
målgruppen. Erfaringer fra initiativer som ”Flere skal med”, ”Jobfirst” og lignende 
projekter er, at det er motiverende for borgergruppen at deltage på en almindelig 
arbejdsplads og opleve, at det er muligt at løfte funktioner, som virksomheden er villig 
til at betale løn for.  Det kan dog samtidig kræve en tæt opfølgning i en periode fra 
kommunen for at sikre at der ”ryddes sten af vejen” for borgerens mulighed for 
deltagelse på virksomheden. 

Virksomhederne vil opleve en større efterspørgsel fra kommunen på rummelige 
arbejdspladser, hvor der er behov for et tættere samspil med kommunen om 
udviklingsmuligheder og problemløsning undervejs. Erfaringerne fra de nævnte projekter 
er, at der er god mulighed for at finde virksomheder, der vil gå ind i opgaven men også, 
at det kræver, at kommunen har en aktiv opfølgning og god kontakt til virksomhederne. 

Konsekvenser for personale:
Det er væsentligt, at medarbejderne omkring målgruppen klædes på til løbende og 
tidligt i forløbet at sætte fokus på, at indsatsen primært tager afsæt i 
virksomhedsplaceringer. Det er en ændring i tilgangen til indsatsen
og det kan kræve dialog mellem medarbejderne og mellem ledelse og medarbejdere om 
hvad der virker i indsatse og hvilke barrierer der kan rummes ude på virksomhederne og 
hvor der er behov for et andet første skridt.



Konsekvenser for budget:
Der vurderes at øget brug af virksomhedsrettede forløb kan medvirke til at skabe bedre 
jobeffekter og realisere et mål om en hurtigere vej til beskæftigelse for de 
aktivitetsparate. Finansieringen af flere virksomhedsplaceringer forventes at kunne ske 
gennem brug af færre ressourcer til øvrig vejledning og opkvalificering 
Initiativet vurderes samtidig at styrke effektskabelsen i indsatsen ved at nedbringe den 
gennemsnitlige varighed af forløbene. Analysen peger således på, at der er andre 
kommuner med sammenlignelige rammevilkår, som lykkes med at skabe en hurtigere 
vej ind til job for kontanthjælpsmodtagere. De øgede effekter bygger på, at det lykkes 
Hørsholm kommune at øge udslusning det første år i indsatsen i alle påbegyndte forløb.

Afrundet til nærmeste 1.000 

kr. 

2021 2022 2023 2024

Flere ressourcer til 

virksomhedsplaceringer og 

opfølgning på placeringer

300.000 300.000 300.000 300.000

Mindre brug af øvrig vejledning 

og opkvalificering for 

aktivitetsparate

-300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Besparelse kontanthjælp -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Samlet -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være middel, da den økonomiske 
gevinst ligger på forsørgelsesudgifter. Der kan være en risiko for et konjunkturskifte. 
Sværhedsgraden vurderes samtidig af være høj idet forslaget vil kræve en omstilling i 
organisationens måde at arbejde på og et målrettet arbejde for at sikre, at den nye 
model omsættes til gode resultater og en mere målrettet indsats. Omstillingen vil derfor 
kræve et stærkt ledelsesfokus.



Råderumsforslag

Titel: Investering i indsats for en styrket effektskabelse 
for sygemeldte borgere.

Politikområde:
70

Nr.: 
EBU 4C

Nuværende budget:
Ca. 1,5 mio. kr. til driftsudgifter, ca. 30 mio. kr. i forsørgelse

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune havde i 2019 230 sygemeldte fuldtidspersoner i indsatsen og ca. 
1100 borgere berøres årligt af en sygemelding. Analysen af beskæftigelsesområdet har 
afdækket, at Hørsholm kommune anvender flere ressourcer på den 
beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere end andre kommuner. Der 
anvendes 60 pct. mere pr. fuldtidsperson end i andre kommuner.  Samtidig peger 
resultaterne på, at Hørsholm Kommune har en lavere afgang til job og uddannelse end 
kommuner med sammenlignelige rammevilkår. 
Hørsholm Kommune anvender på den anden side færre ressourcer på den 
virksomhedsrettede indsats. Spejles Hørsholm op imod de kommuner, som har bedst 
resultater (i afgang til job og uddannelse), der har sammenlignelige rammevilkår, så 
peger resultaterne på, at disse kommuner har en mere virksomhedsvendt linje i 
indsatsen. 
I interviewene med ledere og medarbejdere, er der peget på, at Hørsholm Kommune har 
et godt og velfungerende samarbejde med virksomheder om arbejdsfastholdelse og det 
er styrket gennem 2019 gennem tilknytning af en fastholdelseskonsulent. Samtidig er 
der givet udtryk for, at det tager lang tid at etablere en virksomhedspraktik, når det er 
et behov. Det kan lede til, at forløbene trækker ud.  
Resultaterne peger også på, at indsatsen især kan styrkes i den tidlige indsats, hvor der 
i de første 6 måneder af sygedagpengeforløbet er en tendens til at forløbene bliver 
længere end i andre kommuner med sammenlignelige rammevilkår. 
Ovennævnte resultater peger på, at der er et potentiale for at få arbejdet i retning at der 
bygges videre på at styrke samarbejdet med virksomheder. Derfor foreslås det, at der 
sker en omprioritering af ressourcer mod det virksomhedsvendte arbejde og at skabe en 
styrket dialog med arbejdsgiver om tilbagevenden en mere aktiv brug 
virksomhedsrettede forløb som vej tilbage på job. 
Det vurderes, at kommunen med baggrund i et stærkere fokus på 
virksomhedssamarbejdet og en bedre adgang til virksomhedsplaceringer kan fremrykke 
borgerens raskmeldingsdato og styrke borgernes tilbagevenden til job.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Mploy foreslår følgende initiativer for at sikre en styrket tidlig og virksomhedsrettet 
indsats 

 At der afsættes flere ressourcer til at åbne muligheder for 
sygemeldte for tilbagevenden til job – evt. i anden funktion end det 
borgeren er sygemeldt fra.  



 At ventetiden på etableringen af virksomhedsplaceringer nedbringes 
til max. 4 uger med sigte på at kunne skabe hurtig fremdrift i 
forløbet, når den sygemeldte er klar til en indsats. 

 At der arbejdes med et styrket fokus hos sagsbehandlerne ift. 
anvendelse af virksomhedspraktikker som indgangen til 
tilbagevenden til beskæftigelse.

 At den tidlige opfølgning indrettes på at sikre en tidlig, effektiv og 
målrettet dialog og samarbejde med virksomheder og sygemeldte 
om en målrettet plan for den sygemeldtes tilbagevenden til job. 
Jobcentret skal kunne kontakte virksomheder og sygemeldte så 
tidligt som muligt i sygedagpenge-forløbet (inden 8 ugers 
sygemelding), og skal kunne tilbyde virksomheder og sygemeldte en 
målrettet rådgivning og service ift. en realistisk plan for hurtig 
tilbagevenden til job. I dag bliver den sygemeldte indkaldt til 
opfølgning efter 6 ugers sygemelding.

 At en tidlige opfølgning især målrettes mod brancher og 
virksomheder som løbende ”leverer” mange sygedagpengeforløb til 
jobcentret. En målretning mod bestemte brancher og virksomheder 
kan være med til at afkorte flest mulige forløb, forebygge fremtidige 
forløb samt sikre en effektiv udnyttelse af de ressourcer som 
afsættes til den tidlige opfølgning. Den tidlige opfølgningsindsats kan 
eksempelvis målrettes de brancher, som leverer mange 
sygedagpengeforløb og/eller brancher som leverer relativt flere end i 
andre sammenlignelige kommuner. 

 At det allerede etablerede samspil med Hørsholm Kommunes egne 
institutioner og kommunens HR-afdeling optimeres. Det handler om 
optimering omkring fælles tilgang til og planer for hurtig 
tilbagevenden helt eller delvis til kommunens egne arbejdspladser 
ved sygemeldinger. 

 At Hørsholm Kommune gennemfører forsøg med nye kontaktformer 
ift. virksomheder og sygemeldte i den tidlige opfølgning. Det 
foreslås, at det afprøves om opfølgningsmøder kan afvikles via 
digitale redskaber, som videomøder via TEAMS og Skype mv. Møder 
via digitale redskaber vil kunne sikre en mere effektiv udnyttelse af 
jobcentrets ressourcer, og at det dermed er muligt at dække flere 
virksomheder i den tidlige opfølgning herunder virksomheder uden 
for Hørsholm Kommune. 

 At det overvejes, om der udover ovenstående prioritering af den 
tidlige opfølgning kan findes ressourcer til at igangsætte en indsats 
på kommunens egne institutioner ift. at forebygge antallet af 
sygemeldinger. 



Konsekvenser for borgerne/virksomhederne:
I dag deltager kommunens fastholdelseskonsulent i det 1. eller 2. møde med borgeren. 
Borgerne vil opleve, at der sættes et større fokus på borgernes muligheder for at 
varetage andre jobfunktioner end den hidtidige, hvis det øger muligheden for 
tilbagevenden til job. Det kan opleves som et øget pres for tilbagevenden til arbejde og 
kan evt. lede til flere klagesager på sygedagpengeområdet.  

Konsekvenser for personale:
Med forslaget er der lagt op til en øget dialog med arbejdsgiver, som dels kan stille krav 
om særlige kompetencer til at motivere arbejdsgivere for en fastholdende indsats og i at 
facilitere den gode dialog mellem virksomhed og borger. Derudover skal tilgangen til 
indsatsen ændres, så der er en omlægning af fokus på anvendelse af mange mestrings- 
og afklaringsforløb til at lægge mere vægt på brugen af samtaleforløbet og dialog med 
virksomheder til at skabe fremdrift og udvikling i forløbet. 

Konsekvenser for budget:
Der vurderes at øget brug af virksomhedsrettede forløb og fastholdende indsats kan 
medvirke til at skabe en hurtigere vej til raskmelding og realisere et mål om en hurtigere 
vej til beskæftigelse for de sygemeldte. Finansieringen af flere virksomhedsplaceringer 
forventes at kunne ske gennem brug af færre ressourcer til øvrig vejledning og 
opkvalificering for målgruppen.
Initiativet vurderes samtidig at styrke effektskabelsen i indsatsen ved at nedbringe den 
gennemsnitlige varighed af forløbene. Det økonomiske potentiale for at reducere 

Afrundet til nærmeste 
1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Flere ressourcer til 
virksomhedsplaceringer og 
forebyggende indsats

300.000 300.000 300.000 300.000

Færre ressourcer til øvrig 
vejledning og opkvalificering

-300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Besparelse sygedagpenge -600.000 -800.000 -800.000 -800.000
Samlet -600.000 -800.000 -800.000 -800.000

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være middel, da den økonomiske 
gevinst ligger på forsørgelsesudgifter. Der kan være en risiko for en ændring i tilgang 
eller lignende som påvirker mulighederne for at skabe den forventede effekt. 
Sværhedsgraden vurderes samtidig af være middel idet forslaget bygger videre på 
kendte tilgange som optimeres. Der vurderes at være behov for størst ledelsesfokus på 
at lykkes med et øget samspil med virksomheder om fastholdelse og forebyggelse af 
sygefravær. 



Råderumsforslag

Titel: Analyse: Besparelser på indsatser KTH (bl.a. 
Jobhuset): Mindre brug af interne og eksterne 
beskæftigelsestilbud til aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, herunder Jobhuset på Lyngsø 
Alle 3.

Politikområde:

70

Nr.: 

EBU 4D

Nuværende budget:
1,65 mio. kr. (kt. 5.90.101), heraf 1,5 mio. kr. på vejledning og opkvalificering

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Analysen af beskæftigelsesområdet peger på, at Hørsholm Kommune har et ekstraordinært højt 
ressourceforbrug i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 
For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere anvendes der 80 pct. mere på beskæftigelsesrettet indsats end i 
andre kommuner. Det er især udgifter til sagsbehandling og beskæftigelsesfremmende tilbud (fx tilbud i 
jobhuset eller hos eksterne leverandører), som er baggrunden for de lidt højere enhedsomkostninger.

Det er erfaringen fra en række statslige forsøgsprojekter som ”Jobfirst”, ”dag-til-dag job” og ”Flere skal med”, 
at det er centralt i indsatsen for aktivitetsparate, at der skabes en god relation mellem en fagperson i 
jobcentret og borger gennem en tæt kontakt. Det bidrager til, at fagpersonen bedre ”opdager”, når der er 
mulighed for at tage de næste skridt ift. udvikling af den enkeltes arbejdsevne og dermed kan tage de rette 
hensyn til borgerens skånebehov mv.  

Det er samtidig erfaringen, at så stor en del af den aktive indsats, som det er muligt, skal tage afsæt i 
virksomhedsplaceringer, hvor borgeren udvikles og gradvist kan styrke arbejdsevnen i fx en 
virksomhedspraktik. Og at der sættes fokus på udvikling og progression i forløbet ved, at der arbejdes med 
ordinære timer, hvor borger får en almindelig løn for at udføre udvalgte opgaver, der er værdiskabende for 
virksomheden. 

En stor del af indsatsen for de aktivitetsparate bygger imidlertid på interne og eksterne 
beskæftigelsesfremmende tilbud hos bl.a. Jobhuset, hvor der er relativt vide ramme for at bruge disse.
I interviews med ledere og medarbejdere, er der peget på, at Hørsholm Kommune har et potentiale for at 
styrke fokus på større inddragelse af virksomheder som et alternativ til de andre tilbud. 
Der er et godt og velfungerende samarbejde med en af områdets virksomheder, men der er et potentiale for 
at opdyrke flere placeringsmuligheder, hvor der er mulighed for at skabe den rette ramme for en målrettet 
indsats for målgruppen. 

Det er Mploy’s erfaring, at processen med at omstille over mod en mere virksomhedsrettet indsats kan 
understøttes ved at styrke virksomhedsopsøgning, jf. forslag 4C, og ved at mindske visiteringen til andre forløb 
som fx Jobhuset.
Derfor foreslås det, at der foretages en besparelse på tilbud til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Mploy foreslår følgende initiativer for at understøtte en øget brug af virksomhedsplaceringer og dermed en 
reduktion i anvendelsen af øvrig vejledning og opkvalificering (indsatser):
 
 At der fastsættes et overordnet mål om, at andelen af borgere der berøres af virksomhedsrettet 

aktivering, skal stige fra 27 pct. i 2019 til 35 pct. i 2021 og til 40 pct. i 2022 for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, jf. forslag 4C

 At kapaciteten til at arbejde med målgruppen i andre beskæftigelsesfremmende tilbud nedjusteres med 
1/3 pct. 



 At den internes kapacitet til at udføre beskæftigelsesfremmende tilbud dvs.at Jobhuset nedlægges eller 
omstilles til indtægtsdækket virksomhed gennem salg at tilbud til andre kommuner. 

 At jobcentret udvikler og afprøver nye modeller for organiseringen af et tættere samarbejde mellem 
rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer i dagligdagen med fokus på at få borger ud i 
virksomheder og arbejde målrette med mål og delmål med afsæt i virksomhedsplaceringer. 
Modellerne skal åbne gode og fleksible rammer for, at fagpersonerne kan trække fleksibelt på hinandens 
viden, kompetencer og fagligheder i den daglige indsats med sigte på at skabe gode resultater og effekter.  

Konsekvenser for borgerne/virksomheder:
Forslaget indebærer at en del af målgruppen vil opleve, at der er et mindre serviceniveau i kommunen ift. 
beskæftigelsesrettede tilbud. Det vil især være den del af målgrupperne, som har vanskeligt ved at profitere af 
en beskæftigelsesfremmende tilbud og som har andre væsentlige problemer udover ledighed. 

Konsekvenser for personale:
Nærværende forslag indebærer en omprioritering i indsatsen, som medfører en øget fokus på inddragelse af 
virksomheder i indsatsen og mindre anvendelse af andre tilbud. Forslaget vil påvirke ledere og 
medarbejdergrupper idet forslaget vil kræve: 

 At ledelsen sikrer fuld implementering af og opfølgning på forslaget
 At medarbejderne i endnu større omfang skal arbejde med fokus på og understøtte en høj volumen i den 

virksomhedsrettet indsats. 
 At alle medarbejdergrupper ændrer praksis, arbejdsgange og procedurer, som følge af implementeringen 

af de initiativer, der skal udmønte forslaget.
 At der nedlægges kapacitet i jobhuset til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Konsekvenser for budget:
Hørsholm kommune anvendte i 2019 ca. 1,5 mio. kr. på øvrig vejledning og opkvalificering (indsatser) til 
aktivitetsparate borgere. Forslaget indebærer, at udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering (indsatser) 
reduceres med knap 25 pct. 
Mploy vurderer, at Hørsholm Kommune fortsat vil kunne tilbyde målgruppen et relativt højt serviceniveau i 
den beskæftigelsesrettede indsats.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion i tilbud til 

aktivitetsparate i 

jobhuset og hos 

eksterne leverandører

-200.000 -400.000 -400.000 -400.000

Beløb -200.000 -400.000 -400.000 -400.000

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da den økonomiske gevinst ligger på styrbare 
udgifter. Sværhedsgraden vurderes samtidig af være middel, idet forslaget medfører en servicereduktion, hvor 
det er væsentligt at holde fokus på, hvad der træder i stedet for de tilbud der tages ud af indsatsen og 
omkostningerne ved disse tilbud samt eventuelle omkostninger ved nedlæggelse af Jobhuset.



Råderumsforslag

Titel: Besparelse på indsatser (bl.a. Ungehuset) 
gennem mindre brug af interne og eksterne 
beskæftigelsestilbud til aktivitetsparate 
uddannelseshjælpsmodtagere

Politikområde:

70

Nr.: 

EBU 4E

Nuværende budget:
Ca. 1,1 mio. kr. (vejledning og opkvalificering)

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Analysen af beskæftigelsesområdet peger på, at Hørsholm Kommune har et ekstraordinært højt 
ressourceforbrug i indsatsen for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Det er en mindre gruppe på 
25 fuldtidspersoner., men en målgruppe, der samlet trække udgifter på 2,5 mio. kr. i beskæftigelsesindsatsen.
 
For aktivitetsparate uddannelsesmodtagere anvendes der 90 pct. mere på beskæftigelsesrettet indsats end i 
andre kommuner. Det er især udgifter til sagsbehandling og beskæftigelsesfremmende tilbud (f.eks. tilbud i 
ungehuset eller hos eksterne) som er baggrunden for de lidt højere enhedsomkostninger.

Der er gode erfaringer for, at også unge aktivitetsparate kan profitere af en virksomhedsrettet indsats som 
vejen til uddannelse og at det, at de unge kan opleve at lykkes med at løfte konkret jobfunktioner kan være 
løftestang for, at de på sigt ønsker af gå uddannelsesvejen.

En stor del af indsatsen for de aktivitetsparate bygger imidlertid på interne og eksterne beskæftigelses-
fremmende tilbud hos Ungehuset og eksterne, hvor der er relativt vide ramme for at bruge disse. 

I interviewene med ledere og medarbejdere, er der peget på, at Hørsholm Kommune har et potentiale for at 
styrke fokus på inddragelsen af virksomheder som et godt alternativ til de andre tilbud. Der er et godt og 
velfungerende samarbejde med en områdets virksomheder, men der er et potentiale i at opdyrke flere 
placeringsmuligheder hvor der er mulighed for at skabe det rette ramme for en målrettet indsats for 
målgruppen. 

Det er mploy’s erfaring, at processen med at omstille over mod en mere virksomhedsrettet indsats kan 
understøttes ved at styrke virksomhedsopsøgning, jf. forslag 4C, og ved at mindske mulighederne for at 
visitere til andre forløb. Derfor foreslås det, at der foretages en besparelse på tilbuddene til aktivitetsparate 
uddannelseshjælpsmodtagere.

Administrationen bemærker, at der vil være tale om en nedlæggelse af Ungehusets aktuelle indsats for unge 
over 18 år (tidligere kaldet Styrkeprøven) og omlægning af dele af ressourcerne til anden indsats. Målgruppen 
for Styrkeprøven var og er unge, der har svært ved at passe ind i uddannelsessystemet, og som samtidig kan 
have problemer i form af misbrug, kriminalitet, ensomhed eller sociale problemer.

Efter politisk beslutning blev indsatsen i 2019 integreret i Ungehuset, hvor ressourcerne er kombineret med 
ressourcer under BSU på tværs af aldersgrupper over og under 18 år. Den helhedsorienterede indsats og 
samarbejdet i Ungehuset er velfungerende. Det er administrationens opfattelse, at projektet og samarbejdet i 
høj grad medvirker til at få de unge væk fra gaden og i gang med noget, men den præcise effekt sammenlignet 
med andre indsatser kendes ikke.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Mploy foreslår følgende initiativer for at understøtte en øget brug af virksomhedsplaceringer og reduktion i 
anvendelsen af øvrig vejledning og opkvalificering:
 
 At kapaciteten til at arbejde med målgruppen i andre vejlednings- og opkvalificeringstilbud nedjusteres 

med ca. 40 pct. 



 At den internes kapacitet til at udføre beskæftigelsesfremmende tilbud nedlægges eller omstilles til at 
understøtte virksomhedsplaceringer. 

 At jobcentret udvikler og afprøver nye modeller for organiseringen af et tættere samarbejde mellem 
rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer i dagligdagen med fokus på at få borger ud i 
virksomheder og arbejde målrette med mål og delmål med afsæt i virksomhedsplaceringer. Modellerne 
skal åbne gode og fleksible rammer for, at fagpersonerne kan trække fleksibelt på hinandens viden, 
kompetencer og fagligheder i den daglige indsats med sigte på at skabe gode resultater og effekter.  

Konsekvenser for borgerne/virksomheder:
Forslaget indebærer for dele af målgruppen får en oplevelse af, at der er et mindre serviceniveau i kommunen 
ift. beskæftigelsesrettede tilbud. Det vil især være de målgrupper, som har vanskeligt ved at profitere af et 
beskæftigelsesfremmende tilbud på nuværende tidspunkt. 

Konsekvenser for personale:
Nærværende forslag indebærer en omprioritering i indsatsen, som medfører en øget fokus på inddragelse af 
virksomheder i indsatsen og mindre anvendelse af andre tilbud. Forslaget vil påvirke ledere og 
medarbejdergrupper idet forslaget vil kræve: 

 At ledelsen sikrer fuld implementering af og opfølgning på forslaget
 At medarbejderne i endnu større omfang skal arbejde med fokus på og understøtte en høj volumen i den 

virksomhedsrettet indsats. 
 At alle medarbejdergrupper ændrer praksis, arbejdsgange og procedurer, som følge af implementeringen 

af de initiativer, der skal udmønte forslaget.
 At der nedlægges kapacitet i ungehuset til aktivitetsparate (tidl. Styrkeprøven).

Konsekvenser for budget:
Hørsholm kommune anvendte i 2019 ca. 1,1 mio. kr. på øvrig vejledning og opkvalificering til aktivitetsparate 
unge (25 fuldtidspersoner). Forslaget indebærer, at udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering reduceres 
med knap 35 pct. Hørsholm Kommune vil fortsat kunne tilbyde målgruppen et relativt højt serviceniveau i den 
beskæftigelsesrettede indsats.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion i tilbud til 

aktivitetsparate i 

ungehuset og hos 

eksterne leverandører

-300.000 -400.000 -400.000 -400.000

Beløb -300.000 -400.000 -400.000 -400.000

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da den økonomiske gevinst ligger på styrbare 
udgifter. Sværhedsgraden vurderes samtidig af være middel idet forslaget medfører en servicereduktion, hvor 
det er væsentligt at holde fokus på, hvad der træder i stedet for de tilbud der tages ud af indsatsen.



Råderumsforslag

Titel: Besparelse gennem mindre brug af mentorer Politikområde:
70

Nr.: 
EBU 4F

Nuværende budget:
Det samlede budget til interne og eksterne mentorer er ca. 4,5 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Hørsholm har i 2019 haft en udgift til mentorer, som ligger betydeligt over niveauet for mentorudgifter i andre 
kommuner – det gælder både de kommuner, der detaljeret har gennemgået deres udgiftsmønster og 
kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Mentorerne anvendes primært i indsatsen for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og integrationsborgere.

Hørsholm har et serviceniveau ift. især aktivitetsparate borgere, hvor en andel af borgerne modtager hjælp til 
hverdagsmestring og understøttelse af borgernes deltagelse i aktiviteter, der ikke er beskæftigelsesrettede.

Hørsholm Kommune har i 2019 sat en omstillingsproces i gang på mentor området med henblik på at reducere 
omkostningerne til mentorer og realisere en besparelse på EBU’s område. Aktiviteten i mentorforløb og 
ressourceforbruget er imidlertid fortsat relativt høj, og det er en væsentlig bidragsyder til, at Hørsholm 
Kommune har markant højere enhedsomkostninger på aktivitetsparate uddannelseshjælps- og 
kontanthjælpsmodtagere. Enhedsomkostningerne er henholdsvis 99 pct. og 80 pct. højere end i de øvrige 
sammenligningskommuner. Afgangen til uddannelse og job for målgrupperne er også lidt højere end hos 
andre kommuner, men der er også indikationer på, at samme resultater kan nås med færre ressourcer. 

Mploy har derfor ifm. analysen af beskæftigelsesområdet gennemført en sagsgennemgang med henblik på en 
vurdering af, om der kan være yderligere veje til at reducere udgifterne uden, at det har effektmæssige 
konsekvenser. 

Sagsgennemgangen peger på, at den igangværende interne omstilling i brugen af mentor er tydelig i 
Hørsholms indsats. Timetallet i mentorforløb er reduceret og der er fokus på et beskæftigelsesrettet sigte i 
mange mentorforløb. Analysen har ligeledes peget på, at der er etableret et godt samarbejde mellem 
sagsbehandler og mentor, hvor der er løbende dialog om samarbejdet og aktiviteterne i forløbet.  

Sagsgennemgangen peger også på, at der fortsat er en andel af de eksterne forløb, der er meget langvarige, 
har et højt timetal, og at der i halvdelen af forløbene, i de gennemgåede sager, har været et begrænset 
beskæftigelsesfokus.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Mploy foreslår følgende initiativer for at optimere mentorindsatsen og øge produktiviteten i mentorforløbene 
for de målgrupper der arbejdes med: 

 At der overordnet foretages en prioritering af mentorindsatsen, hvor der fokuseres på, at prioriteres de 
borgere, hvor der er et beskæftigelsesrettet sigte i forløbet

 At støtte den igangværende proces med at nedbringe timeantallet i mentorforløbene, så mentorforløb på 
mere end 2 timer ugentligt minimeres.

 At fortsætte fokus på at nedbringe varighed på mentorforløbene. På den måde sikres en større fremdrift i 
forløbene gennem en mere systematisk tilgang til visitation, tilbagemeldinger, evaluering og vurdering af 
progression mv.



 At der arbejdes i retning af, at mentorerne i højere grad sættes i spil, når der er mulighed for at arbejde 
virksomhedsrettet med borger, og at mentor kan understøtte borgernes forløb ude på virksomheder og 
med fokus på at udvikle borgeren gennem brug af ordinære timer.

 At fortsætte igangværende fokus på at kvalificere visitationen til mentorindsatsen ved, at der formuleres 
konkrete mål for indsatsens aktiviteter og delmål for den udvikling mentorindsatsen skal understøtte ift. 
borgerens arbejdsevne. 

 At fastholde og udvikle den igangværende løbende evaluering og vurdering af progression ift. de 
formulerede mål og delmål for mentorindsatsen, herunder særligt i forbindelse med forlængelse af forløb.    

 At fortsætte det igangværende fokus på, at mentorindsatsen understøtter borgerens egen handlekraft ift. 
opgaver og aktiviteter i forløbet f.eks. træning i at tage offentlig transport, kontakte 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, udarbejde CV mv.  

Konsekvenser for borgerne:

Forslaget indebærer et sænket serviceniveau især for de aktivitetsparate borgere, hvor en andel af borgerne i 
højere grad vil opleve, at jobcentret nedprioriterer hjælpen til hverdagsmestring og understøttelse af 
borgernes deltagelse i aktiviteter, der ikke er beskæftigelsesrettede. Borgere vil således i højere grad skulle 
trække på rådgivning fra sagsbehandler, andre kontaktpersoner eller netværk om, hvor og hvordan de kan få 
hjælp til forskellige udfordringer. 

Konsekvenser for personale:

Forslaget indebærer en forandring i, hvilke grupper der visiteres til - og tildeles en mentor. Det kræver en ny 
praksis blandt sagsbehandlerne ift. vurdering af relevansen af mentor. Der er således brug for en klar 
udmelding om prioritering af de opgaver som mentorindsatsen skal udføre, og at der skabes klarhed over, hvor 
ansvaret for de opgaver som mentorerne ikke længere skal udføre, skal placeres. Eksempelvis om opgaverne 
skal udføres internt af sagsbehandlere eller jobkonsulenter eller eksternt af eksempelvis i Borgerservice. 

Konsekvenser for budget:
Der foreslås en reduktion i mentorudgifter på EBU’s område på 1,7 mio. kr. Det svarer til 1/3 af udgifterne til 
mentorindsatsen. Reduktionen foretages gennem en ledelsesmæssig prioritering af visitering til indsatsen og 
fortsat fokus på progression af borgeren, der er i mentorforløb. 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Beløb 1.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

En stor del af mentorindsatsen vil i 2020 overgå til interne mentorer. Omstillingen vil reducere udgifterne til 
mentorindsatsen markant og der kan være et behov for at reducere antallet af medarbejdere eller nøje 
gennemgå og reducere mentorindsatser, der købes hos ekstern leverandør. 

Af hensyn til en gradvis omstilling af mentorindsatsen foreslås det, at der er en indfasningsperiode på 
besparelsen, således af den fulde effekt af forslaget først opnås i 2022.  

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da besparelsen ligger indenfor styrbare 
udgifter. Forslaget vil kræve udvikling af de foreliggende arbejdsgange og et kontinuerligt ledelsesfokus under 
implementeringsperioden. Således sikres det at aftaler og rammer for mentorindsatsen fastholdes.  



Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være middel. Implementeringen af 
retningslinjerne, herunder prioritering kræver fortsat ledelsesfokus igennem en periode indtil der er fundet et 
passende niveau for visitation til mentorindsatsen.

Konsekvensen ved forslaget er, at der vil være en del af målgruppen, der ikke vil modtage den støtte, som de 
kan have behov for. F.eks. mentorstøtte til at passe behandlings- og afklaringsforløb i sundhedsvæsnet, 
herunder misbrugsbehandling og lignende forløb.



Råderumsforslag

Titel: Besparelse gennem større effektivitet i det 
virksomhedsrettede arbejde

Politikområde:

70

Nr.: 

EBU 5

Nuværende budget:
Ca. 3 mio. kr. anvendes til aktivitet vedr. virksomhedsplaceringer

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I Hørsholm understøttes den virksomhedsvendte indsats for borgerne af virksomhedskonsulenter, 
jobmentorer og i begrænset omfang af en anden aktør. Hørsholm Kommunes ressourceanvendelse til 
udplaceringer er på niveau med andre kommuners, men de skaber færre virksomhedsplaceringer. 

At der skabes færre udplaceringer, skyldes bl.a.:
 Manglende visitationer fra sagsbehandlere til udplaceringer 
 Begrænset udnyttelse af partnerskabsaftaler
 Stort ressourceforbrug på at finde udplaceringer til borgerere, som ville kunne gøre det selv og i forhold til 

at hjælpe med for snævre jobønsker.

Samlet skaber Hørsholm Kommune ca. 20 pct. færre udplaceringer med de afsatte ressourcer end andre 
kommuner. Med andre ord, ville Hørsholm Kommune kunne skabe 20 pct. flere virksomhedsplaceringer, hvis 
kommunen kunne skabe placeringerne med samme produktivitet som andre kommuner.   

I 2019 anvendte Hørsholm Kommune ca. 3 mio. kr. på det virksomhedsrettede arbejde med at finde 
placeringsmuligheder og følge op på virksomhedsplaceringer. Ressourcerne er primært fordelt ud på 
dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, fleksjob og sygedagpengeområdet.     

Analysen peger på, at der er mulighed for at øge produktiviteten i det virksomhedsvendte arbejde og dermed 
kan det nuværende serviceniveau overfor borgere og virksomheder opretholdes med færre ressourcer. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Mploy foreslår følgende initiativer for at øge produktiviteten i det virksomhedsrettede arbejde for alle 
målgrupper: 

 At der sættes mål for hvor mange udplaceringer der skal skabes. Der vil være tale om mål for 
sagsbehandlerne til antallet af bestillinger og dermed mål virksomhedskonsulenterne for antallet af 
udplaceringer (skal det ikke flyttes til afsnit om volumen)

 At styringen på virksomhedsplaceringer styrkes, så der er styrket ledelsesfokus på, hvor mange 
udplaceringer der skabes for borgerne med den aktuelle kapacitet. 

 At styrke fokus på at understøtte de lediges selvhjulpenhed ift. opsøgning af virksomhedspraktik. 

 At der i forlængelse af diverse virksomhedskontakter etableres et antal ”åbne praktikpladser” i 
virksomheder med ansættelsespotentiale, som sagsbehandlere eller virksomhedskonsulenter selv kan 
henvise til. Etableres i Heinesen-databasen.

 Øget brug af virksomheder med partnerskabsaftaler til et samarbejde om at skabe træningsbaner for 
f.eks. at arbejde med opbygning af mødestabilitet og forståelse af at indgå på en arbejdsplads. Det er dog 
væsentligt at holde fokus på en hurtig vej til næste skridt ud i områder, hvor der er gode jobmuligheder og 



hvor der kan være mulighed for at tjene en løn i et mindre antal timer for at løfte arbejdsopgaver der har 
forretningsmæssig værdi.  

 At udvide virksomhedsnetværket løbende gennem en strategisk og systematisk opsøgning af nye 
virksomheder, der sikrer, at jobcentret får et bredt samarbejde med de virksomheder der rummer gode 
beskæftigelsesmuligheder og samtidig arbejde mere med at motivere borger til at forfølge de muligheder i 
virksomhederne hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve, at jobcentret i højere grad retter fokus på at hjælpe borger med at finde muligheder hos 
virksomheder med gode beskæftigelsesmuligheder og i mindre grad anvender ressourcer på at opdyrke 
”drømmejobbet”. Særligt for de ressourcestærke akademikere, kan der være en risiko for, at en mere markant 
bevægelse væk fra hjælp til ”drømmejobbet”, kan afstedkomme flere borgmesterklager. Borgerne vil dog 
derudover i endnu højere grad bliver klædt på til selv at være opsøgende ift. Virksomheder, hvilken kan afbøde 
klagerisikoen.

Konsekvenser for personale:
Forslaget betyder, at forventningerne til hvor mange virksomhedsplaceringer der skabes hos den enkelte 
jobkonsulent øges. Det er væsentligt at tage dialogen om, hvad er det, at jobkonsulenterne fremadrettet ikke 
skal gøre og bruge tid på. 

Konsekvenser for budget:
Hvis der for alle områder beregnes effekterne af, at ressourcerne er lige så produktive som gennemsnittet hos 
andre kommuner, så indebærer det, at omfanget af virksomhedsplaceringer kan opretholdes med en 
besparelse på 600.000 kr. 

Det er mploys vurdering at disse midler med fordel kan reinvesteres i virksomhedsrettet indsats med henblik 
på at øge udslusningen til job og uddannelse og fokus på udvikling af borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet 
med afsæt i virksomhedernes behov.

Beregningen bygger på en produktivitetsstigning indenfor alle målgrupper – dog undtaget sygedagpenge og 
jobafklaring. Det vurderes, at der vil være en omstillingsperiode, som betyder, at besparelsen først realiseres 
fuldt ud i 2022, således at der opnås en besparelse på 0,4 mio kr. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Beløb -400.000 -600.000 -600.000 -600.000

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da den økonomiske gevinst ligger på styrbare 
udgifter på konto 5. Forslaget vil samtidig kræve en større omstilling i organisationens måde at arbejde på og 
et målrettet arbejde for at sikre, at den nye model omsættes til gode resultater og en mere målrettet indsats. 
Omstillingen vil derfor kræve et stærkt ledelsesfokus.

Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være høj. Implementeringen kræver opbakning 
fra medarbejdere og ledere samt et meget stærkt ledelsesfokus på at få leverancekæder optimeret.



Råderumsforslag

Titel: Styrket opfølgning på fleksjobområdet Politikområde:

70

Nr.: 

EBU 6

Nuværende budget:
18,9 mio. kr. (fleksjobtilskud i alt ekskl. refusion)

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Analysen af beskæftigelsesområdet peger på, at Hørsholm Kommune igennem de seneste 3 år har visiteret 
flere til fleksjob. Det flugter med udviklingen i andre kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Over 200 
fuldtidspersoner var i 2019 visiteret til fleksjob, hvilket udgør ca. 20 pct. af det samlede antal borgere på 
offentlig forsørgelse. 

Ca. 27. pct. af alle borgere i fleksjob er ansat med et timetal under 5 timer. Det er mere end mange af de 
kommuner, som Hørsholm typisk sammenligner sig med. I Rudersdal, Furesø, Lyngby-Taarbæk og Egedal er 
andelen under 20 pct. Kan timetallet øges betyder det, at en større del af lønnen finansieres af den 
ansættende virksomhed og det kan samtidig give virksomhederne mulighed for at indtænke medarbejderen 
mere aktivt i arbejdstilrettelæggelsen. 

Kommunaløkonomisk betyder et stigende timetal at de kommunale enhedsomkostninger sænkes dels 
gennem en lavere lønandel betalt af kommunen og dels ved at der kan hjemtages fleksbidrag fra Staten på en 
større andel af gruppen.   

Interview med ledere og medarbejdere har givet indtryk af, at det i en periode har været vanskeligt at afse 
nok ressourcer til opfølgningen på fleksjob samt opsøgningen af nye fleksjob, hvilket der fremadrettet er skabt 
rum til. Og det vurderes blandt ledere og medarbejdere at der er et potentiale i en mere aktiv opfølgning og 
opsøgning ift. virksomhederne.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Mploy foreslår følgende for at sænke ledigheden og styrke arbejdet med at øge timetallet i fleksjob:

 At Hørsholm Kommune øger opsøgningen af virksomheder, for at finde flere arbejdsgivere, der kan 
ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne. 

 At der prioriteres en aktiv opfølgning på de fleksjob, hvor der vurderes at være et potentiale for udvikling i 
timetal. Og at der arbejdes aktivt med fokus på stigende timetal i opfølgningen og evt. med muligheden for 
skift i arbejdsgiver, hvis der ikke er mulighed for at virksomheden kan tilbyde det rette antal timer.  

 At Hørsholm Kommune sætter fokus på, at der i højere grad ved etableringen af fleksjob indgås aftaler 
med virksomheden ud fra hvor borgeren bør ende i timetal og arbejdes med en indslusningsplan sammen 
med virksomheden, der understøtter en gradvis optrapning mod det timetal. 

 At der arbejdes med en aktiv opfølgning på, at der skabes udvikling i timetal og sænket ledighed blandt 
fleksjobbere ift. niveauet i 2019.  

 At der skabes rum til opfølgningen og mere opsøgende salg ved at prioritere serviceniveauet ift. hvor 
hurtigt Hørsholm Kommune reagerer på forskellige henvendelser. Det skal bidrage til at arbejdstiden bedre 
kan tilrettelægges med flere planlagte aktiviteter ift. opsøgende salg og opfølgning på eksisterende 
fleksjob. Hørsholm Kommuner har i dag afsat relativt meget tid til at kunne agere hurtigt på henvendelser 



fra virksomheder og borger i fleksjob.  Dette forslag kan afføde mere pres andre steder i organisationen og 
evt. flere klager.

 At en del af henvendelserne om arbejdsfastholdelse følges op gennem digitale møder med borger og/eller 
virksomhed, når det er muligt. 

Konsekvenser for borgerne/virksomheder:

Forslaget betyder, at borgere, hvor der vurderes at være et potentiale for at øge timetallet over tid vil opleve 
en mere aktiv opfølgning fra kommunen og at kommunen faciliterer en løbende dialog med virksomheder og 
borger om muligheder for et øget timetal. Borgere og virksomheder vil opleve, at det ikke er den økonomiske 
gevinst der skal drive ønsket om et stigende timetal, da der er meget begrænset økonomisk gevinst for borger 
ved flere timer. For virksomhed og borger er det således i højere grad mulighederne for at få en medarbejder, 
der kan deltage på mere almindelige vilkår på arbejdspladsen og bedre kan indtænkes i 
arbejdstilrettelæggelsen. 

Konsekvenser for personale:

Forslaget indebærer, at der skal sættes fokus på hvordan borgere og virksomheder motiveres til udvikling i 
timetal. Derudover kræver forslaget, at der prioriteres tid til opfølgning, og det kan kræve at andre dele af 
indsatsen må nedprioriteres. Det kan betyde, at konsulenterne ikke rykker ud så hurtigt som hidtil, når der er 
virksomheder eller borgere, der henvender sig osv. Det kan overvejes om Rehabiliteringsteamet kan tænkes 
ind som en aktiv medspiller i at screene, hvornår der bør være fokus på stigende timetal, og kan bidrage til en 
god forventningsafstemning med borgerne om, at der vil være fokus på det.  

Konsekvenser for budget:
Det vurderes, at der gennem et øget fokus på udvikling i timetal og nedbringelse af ledigheden er et 
økonomisk potentiale på mellem 0,5 – 1,0 mio. kr. på ydelserne på konto 5. Det indebærer en målsætning om, 
at timetallet i fleksjob stiger med 1 time ugentligt gennemsnitligt for fleksjobbere.  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Besparelse på 

udbetaling af 

flekslønstilskud

500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Beløb 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes middel. Forslaget’s gevinster kan påvirkes af omslag i 
konjunkturer på arbejdsmarkedet. Prognoserne for beskæftigelsesudviklingen peger fortsat på jobvækst i det 
lokale arbejdsmarked, der er dog store usikkerheder pt. ift. hvilken tyngde og varighed den aktuelle krise 
omkring Covid 19 vil have.  

Sværhedsgraden ift. realisering af potentialet vurderes at være middel. Forslaget kræver en indsats fra flere 
dele af organisationen for at lykkes og at der etableres et fælles fokus mellem ledere og medarbejdere på at 
skabe rum til mere opfølgning på etablerede fleksjob og til opsøgning af nye muligheder.



Råderumsforslag 

Titel: 
Budgetreduktion til botilbud for personer med særlige 
sociale problemer

Politikområde:
75

Nr.: 
EBU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Det samlede driftsbudget for Tværgående borgerforløb er i 2021 på 19.104.000 kr., 
heraf er budgettet til botilbud for personer med særlige sociale problemer 177.000 kr.
 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Tværgående Borgerforløb varetager indsatser for borgere, der har tværgående sociale, 
helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige problemer. At mangle en bolig og at bo på 
et forsorgshjem betyder ofte, at det er vanskeligt at arbejde med borgerens andre 
problemer på en konstruktiv måde, så længe borgeren bor og opholder sig i en anden 
kommune.

Dette stiller krav om, at vi er hurtige i forhold til arbejdet med de gode sociale kriterier, 
og at boligproblematikken prioriteres, da det baner vejen for det øvrige arbejde med 
borgeren.

Derfor foreslås det, at der i forbindelse med borgere uden fast bopæl og med 
tværgående indsatser er øget fokus på at tilbyde en permanent bolig, med henblik på at 
sikre en bedre effekt at de tværgående indsatser, og samtidig minimere udgifterne til 
Servicelovens §110 tilbud. Lovgivningsmæssigt er der en forpligtigelse til at afholde 
udgifterne i henhold til § 110, hvilket kan være et usikkerhedsmoment, såfremt det ikke 
lykkes at afhjælpe borgerens boligproblemetik.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Øget fokus på at visitere udsatte borgere, der er i målgruppen for § 110 botilbud, til en 
permanent bolig via den interne boligliste.

Konsekvenser for borgerne:
Større mulighed for at kunne arbejde konstruktivt i forhold til de indsatser, borgeren 
modtager (ex. beskæftigelse, misbrugsbehandling, behandling via psykiatrien, socialt 
funktionsniveau mv.).

Konsekvenser for personale:
Større mulighed for at arbejde sammen med borgeren i forhold til de indsatser, der 
iværksættes, med henblik på at hjælpe borgeren.



Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -177.000 -177.000 -177.000 -177.000
Investering
Netto reduktion -177.000 -177.000 -177.000 -177.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Budgetreduktion i forsørgelsesydelser

Politikområde:
75

Nr.: 
EBU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Det samlede driftsbudget for Tværgående borgerforløb er i 2021 på 19.104.000 kr., 
heraf er budgettet til forsørgelsesydelser 6.196.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Tværgående Borgerforløb varetager indsatser for borgere, der har tværgående sociale, 
helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige problemer. 

Nærværende råderumsforslag er en reduktion i budgettet for forsørgelsesydelser i 
Tværgående Borgerforløb. Forsørgelsesydelserne omhandler kontanthjælp, 
uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse til borgerne. 
Besparelserne opnås ved, at borgeren bringes i beskæftigelse eller uddannelse, og 
dermed bliver selvforsørgende. For at realisere besparelsen på forsørgelsesydelserne, vil 
der være behov for at styre på de øvrige tværgående indsatser, borgeren tilbydes i 
Tværgående Borgerforløb.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
For at realiserer forslaget, vil det være nødvendigt at justere i indsatserne til borgerne, 
således der lægges større vægt på de beskæftigelsesrettede indsatser, og mindre vægt 
på de indsatser, der understøtter borgeren. Dette betyder, at der anvendes flere 
ressourcer til at opsøge virksomheder med henblik på praktik og løntilskud, og færre 
ressourcer til mentorstøtte.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerens forsørgelse vil være via arbejdsindtægt eller via SU i forbindelse med 
uddannelse. I forløbet frem til selvforsørgelse vil borgeren opleve, at den støtte der 
gives vil ændre sig i forhold til den nuværende indsats, hvor indsatsen vil gå fra intensiv 
mentorstøtte, hvor borgeren hjælpes til at blive klar til praktik/løntilskud, til at 
praktik/løntilskud iværksættes tidligere, og borgeren samtidig modtager hjælp til de 
udfordringer, der gør det svært at leve op til kravene i praktikken/løntilskuddet.

Konsekvenser for personale:
Det vil betyde, at der skal anvendes flere ressourcer i forhold til at opsøge virksomheder 
og etablere praktikker og løntilskud. Dette vil betyde, at der vil være færre ressourcer til 
mentorstøtte til borgerne. Medarbejderne skal således i større omfang varetage 
opsøgende virksomhedskontakt, og i mindre omfang mentoropgaver.



Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -369.000 -369.000 -369.000 -369.000
Investering
Netto reduktion -369.000 -369.000 -369.000 -369.000



Råderumsforslag 

Titel: 
Budgetreduktion i forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge.

Politikområde:
75

Nr.: 
EBU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Det samlede driftsbudget for Tværgående borgerforløb er i 2021 på 19.104.000 kr., 
heraf er budgettet til forebyggende foranstaltninger 1.155.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Tværgående Borgerforløb varetager indsatser for borgere, der har tværgående sociale, 
helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige problemer. 

Med dette råderumsforslag skal der ske en hjemtagning af indsatser, der fortsat købes 
fra anden aktør i form af forebyggende foranstaltninger til familier med børn.
Det drejer sig om familiebehandling, der tilbydes familier med behov for pædagogisk 
indsats i familien, og hvor der ofte er brug for en indsats, der kan hjælpe familien med 
at skabe struktur i hverdagen. Denne indsats har indtil nu været et tilkøb fra anden 
aktør.
Med dette forslag vil der dels kunne være tale om en effektivisering, dels være tale om 
et tiltag, der vil kunne betyde et tættere samarbejde mellem myndighed og indsats.
 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
For at realisere forslaget vil det være nødvendigt at flytte personaleressourcer fra 
mentorindsats og fra bostøtteindsatser i Tværgående Borgerforløb. Der vil være tale om 
en intern justering af personaleressourcer. Det vil betyde, at der som helhed vil være 
færre ressourcer til mentor og bostøtte indsatser i Tværgående Borgerforløb.
 
Konsekvenser for borgerne:
De familier, der i dag modtager forebyggende indsats, som købes hos anden aktør, vil 
opleve, at der sker et skifte i forhold til den eller de personer, der kommer i hjemmet, og 
som skal varetage funktionen. Familierne vil opleve, at de skal bruge ressourcer på at få 
en relation til den nye kontakt.
Samtidig vil andre borgere, der har behov for mentor, opleve, at der vil være færre 
ressourcer til denne indsats.

Konsekvenser for personale:
I Tværgående Borgerforløb er der dels ansat myndighedspersonale, dels personale der 
er uddannet til at varetage den tætte indsats med borgerne/familierne. For personalet vil 
det således betyde, at der ændres opgaveportefølje i forhold til også at varetage den 
forebyggende indsats ude i familierne.



Det vil give myndighedsmedarbejderen og ”indsatspersonen” mulighed for at have et 
tættere samarbejde, og dermed større mulighed for at have fokus på hele familien, børn 
som voksne i forhold til den indsats, der er behov for i forhold til familie, socialt, 
helbredsmæssigt og beskæftigelsesmæssigt.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000



Budget 2021-2024

Økonomiudvalget
Råderumsforslag
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

ØU 1 80 Uddannelse af elever/praktikanter
ØU 1 a Fra 2 voksen og 2 unge til 1 voksen og 2 unge -423.000 -423.000 -423.000 -423.000
ØU 1 b Fra 2 voksen og 2 unge til 1 voksen og 1 ung -795.000 -795.000 -795.000 -795.000
ØU 2 82 Ingen kompensation fra sygefraværspuljen for administrative medarbejdere

ØU 2 a
Alternativ 1: Kompensationsordningen bortfalder for samtlige administrative medarbejdere
og ledere i kommunen -550.000 -550.000 -550.000 -550.000

ØU 2 b
Alternativ 2: Kompensationsordningen bortfalder for administrative medarbejdere på
rådhuset (konto 6) og ledere i kommunen -460.000 -460.000 -460.000 -460.000

ØU 3 80 Annoncering i lokale medier og præmiering af smukt og godt byggeri -132.400 -132.400 -132.400 -132.400
ØU 4 80 Arbejdsskader – reduktion af budget til erstatninger -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
ØU 5 80 Effektivisering via udbud, indkøb og kontraktstyring -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
ØU 6 80 Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune -473.000 -473.000 -473.000 -473.000
ØU 7 80 Sammenlægning af afstemningssteder -66.000 -66.000 0 -66.000
ØU 8 80 Ændring af den politiske udvalgsstruktur

ØU 8 a 80 Scenarie A – 4 stående udvalg -554.000 -554.000 -554.000 -554.000
ØU 8 b 80 Scenarie B – 3 stående udvalg -902.000 -902.000 -902.000 -902.000
ØU 8 c 80 Scenarie C – 2 stående udvalg -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000
ØU 8 d 80 Scenarie D – 1 stående udvalg -1.599.000 -1.599.000 -1.599.000 -1.599.000
ØU 8 e 80 Scenarie E – 5 stående udvalg -301.000 -301.000 -301.000 -301.000
ØU 9 80 Brugerbetaling på vielser udenfor rådhuset mv. -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

ØU 10 80
Analyse: Optimering af samtaler/kontaktforløbet gennem øget produktivitet i
samtaleindsatsen -1.200.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

ØU 11 80 Mindre forbrug af lægeerklæringer -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

ØU 12 83
Opsigelse af specialforsikring – udstillede kunstgenstande, borgmesterkæden,
musikinstrumenter og bådebro ved Rungsted Roklub 0 -66.000 -66.000 -66.000

ØU 13 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
ØU 14 83 Reduceret bygningsvedligeholdelse -844.000 -844.000 -844.000 -844.000

I alt -8.144.400 -8.510.400 -8.444.400 -8.510.400



Budget 2021-2024

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

ØU 1 80 Driftsbudget til Borgerblik – indblik i status på borgers egne sager 118.000 118.000 118.000 118.000
ØU 2 80 Sagsbehandling af flere ledige pga. corona 850.000 425.000 0 0
ØU 3 80 Nordsjællands Rekrutteringsservice – videreførelse af samarbejde 110.000 110.000 110.000 110.000
ØU 4 80 Understøttelse af lokale medier 100.000 100.000 100.000 100.000

Afledt drift af anlægsønsker:

83
Digitaliseret energiforbrug i Hørsholm kommunes ejendomme (se anlægsønske
ØU 4) 30.000 30.000 30.000 30.000

I alt 1.208.000 783.000 358.000 358.000

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2021 2022 2023 2024

ØU 1 83 Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme 1.000.000 1.000.000 0 0
ØU 2 83 Udvikling og salg af område ved Lågegyde 732.000 0 0 0
ØU 3 83 Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter 762.000 0 0 0

ØU 4 83
Digitaliseret energiforbrug i Hørsholm kommunes ejendomme (se afledt drift af anlægsønske)

350.000 0 0 0

I alt 2.844.000 1.000.000 0 0



 

1

Råderumsforslag

Titel: 
Reduktion af antallet af kontorelever 

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
2.002.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har budgetlagt med at ansætte 2 voksen og 2 ung elever om året i  
en 2 årig periode.

Alternativ 1: Ved at reducere antallet til 2 voksen og 1 ung elev vil der kunne opnås en 
besparelse på 423.000 kr.  

Alternativ 2: Ved at reducere antallet til 1 voksen og 1 ung elev, vil der kunne opnås 
en besparelse på 795.000 kr. 

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:
Alternativ 1:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -423.000 -423.000 -423.000 -423.000

Alternativ 2:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -795.000 -795.000 -795.000 -795.000



 

2

Råderumsforslag

Titel: 
Ingen kompensation fra sygefraværspuljen for 
administrative medarbejdere

Politikområde:
82 Finansiering 

Nr.: 
ØU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
2.620.900 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I forbindelse med medarbejderes langtidssygefravær (>3 uger), modtager 
budgetenheder/institutioner kompensation fra central pulje. Kompensationen udgør pt. 
80 procent af medarbejderens løn.

Alternativ 1: Kompensationsordningen bortfalder for samtlige administrative 
medarbejdere og ledere i kommunen, hvorved, der vil der kunne opnås en forventet 
besparelse på 550.000 kr.  

Alternativ 2: Kompensationsordningen bortfalder for administrative medarbejdere på 
rådhuset (konto 6) og ledere i kommunen, hvorved, der vil der kunne opnås en 
forventet besparelse på 460.000 kr.  

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan gennemføres administrativt

Konsekvenser for borgerne/personale:
Forslaget indebærer, at budgetenheder/institutioner i.f.m. langtidssygdom blandt 
administrative medarbejdere og ledere ikke får dækket de følgeomkostninger, der måtte 
være forbundet med medarbejderes langtidssygefravær, herunder behov for 
vikardækning eller produktivitetstab. 

Konsekvenser for budget:
Alternativ 1:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -550.000 -550.000 -550.000 -550.000

Alternativ 2:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -460.000 -460.000 -460.000 -460.000



 

3

Råderumsforslag 

Titel: 
Annoncering i lokale medier og præmiering af smukt og 
godt byggeri

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 212.400 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.
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Præmiering smukt og godt byggeri
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 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400

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. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -132.400 -132.400 -132.400 -132.400



 

5

Råderumsforslag 

Titel: 
Arbejdsskader – reduktion af budget til erstatninger

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 766.300 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der er budgetlagt 766.300 kr. til erstatninger af arbejdsskader. Administrationen foreslår 
en reduktion på 265.000 kr. 

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.

Derfor er administrationens forslag, at justere de forventede udgifter til erstatninger.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne/personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Effektivisering via udbud, indkøb og kontraktstyring

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 5

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Udbud på nye fagområder, genforhandlinger og gennemgang af eksisterende aftaler, vil 
forventeligt give et samlet nettoprovenu på ca. 1,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.
Der vil formentlig være aftaler der bliver billigere efter nye udbud, men der kan også 
blive tale om aftaler der kan blive dyrere efter nye udbud.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan gennemføres administrativt

Konsekvenser for borgerne/personale:
Borgere og personale vil ikke direkte blive berørt, da gevinsten opnås via lavere 
leverandørpriser og bedre kontraktvilkår. Der vil dog i nogle tilfælde blive valgt nye 
leverandører som har andre produkter, men som udgangspunkt vil have tilsvarende 
kvalitet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
473.000 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. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -473.000 -473.000 -473.000 -473.000
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Råderumsforslag 

Titel: 

Sammenlægning af afstemningssteder

Politikområde:

80 Administration 
og planlægning

Nr.: 

ØU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):  2021: 962.000 kr., 2022: 
712.000 kr., 2023: 12.000 kr. og 2024: 712.000 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 
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 
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.
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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 med en udgift på 960.000 kr. til afvikling af kommunalvalg i 2021.

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. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -66.000 -66.000 0 -66.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -66.000 -66.000 0 -66.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Ændring af den politiske udvalgsstruktur

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 5.273.000 kr.

Hørsholm Kommunes aktuelle udvalgsstruktur
Hørsholm Kommunes udvalgsstruktur består p.t. af Økonomiudvalget med 9 medlemmer 
og 6 stående udvalg med hver 5 medlemmer samt et § 17-4-udvalg. I indeværende 
valgperiode har der endvidere været nedsat et Ældreudvalg efter bestemmelserne i 
styrelseslovens § 17, stk. 4.:

 Økonomiudvalget (ØU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU)
 Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU)
 Social- og Seniorudvalget (SSU)
 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU)
 Sundhedsudvalget (SU)
 17-4-udvalget vedrørende Tryghed

Modeller for ændret udvalgsstruktur
En mulighed for at imødegå silotænkning og fremme tværgående helhedssyn og 
koordinering er at se på mulighederne for at sammenlægge de stående udvalg og/eller 
omfordele eller redefinere deres opgaver og/eller ændre deres medlemstal.

Nedenfor ses scenarier A-E. 

 Scenarie A – 4 stående udvalg 

 Scenarie B – 3 stående udvalg

 Scenarie C – 2 stående udvalg

 Scenarie D – 1 stående udvalg

 Scenarie E – 5 stående udvalg

Vederlæggelse ved de foreslåede scenarier
Afgørende for opnåelse af besparelser ift. den nuværende vedlæggelse er, at der tages 
udgangspunkt i at formandsvedlæggelsen svarer til den nuværende vedlæggelse med 
25% af borgmestervederlaget for de nuværende ”store” udvalg, at EBU honoreres med 
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15% hvis det fortsætter som i dag, og at antallet af udvalgsmedlemmer er det samme 
som i dag, og at disse honoreres med 27.468 kr. pr. år pr. udvalg. 
En sådan forudsætning vil medføre, at der sker en ny fordeling af udvalgspladserne, og 
ikke alle KBmedlemmer vil få plads i et fagudvalg i de scenarier, hvor der f.eks. kun er 
1-2 fagudvalg. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ændring i de stående udvalg forudsætter ændring af styrelsesvedtægten, som i henhold 
til styrelseslovens § 2, stk. 2, skal vedtages ved to behandlinger i kommunalbestyrelsen 
med mindst 6 dages mellemrum. En saglig ændring kan gennemføres når som helst i 
valgperioden, men det er et krav, at det skal være den samme kommunalbestyrelse, 
som vedtager ændringen, hvilket er aktuelt i forbindelse med kommunalvalg. 
Konstituering af en nyvalgt kommunalbestyrelse skal altid ske på grundlag af en endeligt 
vedtaget styrelsesvedtægt. 

Konsekvenser for borgerne/personale:
For borgerne ses der umiddelbart ingen konsekvenser. Der kan være en følelse af at 
flere udvalg giver mulighed for at være tættere på borgerne. 

Færre udvalg vil betyde servicering af færre udvalg, færre dagsordner (ikke færre sager) 
og mindre mødevirksomhed.  

Konsekvenser for budget:

  Scenarie A – 4 stående udvalg 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -554.000 -554.000 -554.000 -554.000

Scenarie B – 3 stående udvalg:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -902.000 -902.000 -902.000 -902.000

Scenarie C – 2 stående udvalg:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000
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Scenarie D – 1 stående udvalg:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -1.599.000 -1.599.000 -1.599.000 -1.599.000

Scenarie E – 5 stående udvalg:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Netto reduktion -301.000 -301.000 -301.000 -301.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Brugerbetaling på vielser udenfor rådhuset mv.

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Vi tager ikke betaling for vielser pt så intet budget.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Alle borgere i Danmark, kan henvende sig og bede om at blive viet på Rådhuset. Man 
kan siden 2014 frit vælge kommune. Som det er i dag, tager Hørsholm Kommune ikke 
betaling for vielser udenfor rådhuset, hverken dem, der foretages i Hørsholm Kommune 
eller udenfor kommunens grænser ligesom der ej heller skelnes mellem weekend og 
hverdag.

Mange andre kommuner tager brugerbetaling for vielser, der sker udenfor Rådhusets 
administrationsbygninger. Fredensborg tager 500kr, Rudersdal 2.000kr og Københavns 
Kommune er helt oppe på 3.800kr. Allerød tager ligeledes gebyr udenfor 
kommunegrænsen i form af kompensation for kørsel (statens kilometertakst).

Administrationen foreslår brugerbetaling udenfor Rådhusets administrationsbygninger og 
et tillæg hvis vielsen derudover foregår udenfor kommunegrænsen. Administrationen 
foreslår ligeledes, at det kun er kommunalbestyrelsesmedlemmer, der kan foretage 
vielser udenfor kommunegrænsen, med mindre vielsen er aftalt specifikt med den 
enkelte administrative giftefoged.

Forslag 1: Skelnen mellem vielser foretaget af 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og administrative giftefogeder.

Vielser foretaget af kommunalbestyrelsesmedlemmer
Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan foretage vielser i hele Hørsholm Kommune. 
Hvis parret ønsker at blive gift udenfor kommunen, er det kun et kommunalbestyrel-
sesmedlem, der kan foretage vielsen. Parret skal i dette tilfælde selv tage fat i 
medlemmet, der skal godkende, at foretage vielsen. 

Vielser foretaget af administrativ giftefoged. 
Hvis vielsen foretages af en administrativ giftefoged skal det være indenfor kommunes 
grænser med mindre parret har aftalt vielse specifikt med den enkelte administrative
Giftefoged.
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Forslag 2: Brugerbetaling på vielser udenfor Rådhusets bygninger.

Gebyr
Der vil fremover være en brugerbetaling hvis vielsen skal ske udenfor Rådhuset, som 
afhænger af tidspunktet for vielsen og om parret selv har vidner med:

Gebyr for vielser udenfor Rådhusets administrationsbygninger i Hørsholm 
Kommune:

 Hverdage i tidsrummet 10-15, hvor vielseskontoret stiller med giftefoged, og 
parret har egne to vidner med: 800kr 

 Hverdage i tidsrummet 10-15 hvor vielseskontoret stiller med giftefoged og 
vidner: 1300 kr.

 Lørdage i tidsrummet kl. 10-14, hvor vielseskontoret stiller med giftefoged, og 
parret har egne vidner med: 1600 kr.

 Lørdage i tidsrummet kl. 10-14, hvor vielseskontoret stiller med giftefoged og to 
vidner: 2600 kr.

Gebyr for vielser udenfor kommunegrænsen

Ovenstående satser gælder og der tillægges tillige statens kilometertakst regnet fra 
Rådhuset. Kun kommunalbestyrelsesmedlemmer kan foretage vielser udenfor 
kommunen.

Fordele ved at indføre brugerbetaling:
 Det er en tungere sagsgang og mere tidskrævende at finde en giftefoged, som 

kan komme på privat adresse, i naturen eller i en anden kommune, i forhold til at 
komme på nuværende eller gamle rådhus. En brugerbetaling kan måske få flere 
par til at benytte nuværende eller gamle rådhus.

 En brugerbetaling kan forhindre spekulationer i at udenbys borgere, hvis 
hjemkommune tager penge for vielsen, benytter Hørsholms giftefogeder, fordi 
det er gratis.

 En brugerbetaling kan dække de transportudgifter, der er ved at skulle tage ud af 
kommune for at foretage en vielse.

 Vi kommer til at ligge på linje med nabokommunerne i forhold til brugerbetaling

Ulemper ved brugerbetaling
 Kan være en torn i øjet på turismen i byen, der kan frygte nedgang i par, der 

bliver gift på deres etablissement
 Signalværdien. Skal det koste penge at blive gift i smukke Hørsholm? 
 Ved brugerbetaling indføres ny administrationsbyrde i form af info til borger om 

betaling, dannelse af regning, rykning, inddrivelse, afstemning osv. Af samme 
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grund skal beløbet være af passende størrelse, så pengene dækker 
administrationen hele vejen rundt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Hørsholm havde i 2019 i alt 57 vielser, hvor vi skulle stille med en giftefoged. 

1) Antal vielser udenfor kommunen: Fire (tre i København og en i Espergærde)
2) Antal vielser i 2019 udenfor Rådhusets bygninger om lørdagen – 12 stk.
3) Antal vielser af par, der ikke er bosat i Hørsholm: 24 (man har ret til frit 

kommunevalg)

Vielser udenfor kommunen betaling af kilometertakst: (fire vielser) 700kr pr. gang.

Vielser udenfor rådhuset alle om lørdagen med egne vidner: 1.600 kr. pr. gang, i alt 
19.000 kr.

Administrative giftefogeder modtager i weekenden tre timers ekstra løn, vidner to timer.
 
Konsekvenser for borgerne:
Brugerbetaling hvis man vil vies udenfor Rådhuset kan opfattes som en 
serviceforringelse.

Konsekvenser for personale:
Mindre besværligt at finde giftefogeder samt mindre transporttid. 

Konsekvenser for budget: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Investering
Netto reduktion -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
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Råderumsforslag

Titel:
Analyse: Optimering af samtaler/kontaktforløbet 
gennem øget produktivitet i samtaleindsatsen (foreløbig 
opsamling fra Mploy-konsulenterne)

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning 

Nr.: 

ØU 10

Nuværende budget:
Det samlede budget til drift af Jobcenter på konto 6.53 er ca. 17 mio. kr. inkl. lønninger, 
personalerelaterede udgifter, lægedokumentation og udgifter til it-systemer mm.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

I Hørsholm er samtale- og kontaktforløbet med borgerne højt prioriteret og 
omdrejningspunktet for indsatsen for borgerne i beskæftigelsesindsatsen. Hørsholm 
opnår med denne indsats relativt gode effekter. For syv ud af tolv målgrupper opnår 
Hørsholm bedre afgangsrater end kommuner med sammenlignelige rammevilkår, 
herunder Allerød, Rudersdal, Gentofte m.fl. 

Hørsholm anvender relativt mange ressourcer på sagsbehandling ift. andre kommuner. 
Hørsholm bruger 35 pct. flere ressourcer på kontaktforløb/sagsbehandling pr. borger 
(fuldtidsperson) end gennemsnittet af øvrige kommuner, som har deltaget i en 
afdækning af ressourcer til beskæftigelsesindsatsen. 

På baggrund af ovenstående vurderer mploy, at Hørsholms prioritering af 
kontaktforløbet giver gode muligheder for at skabe gode effekter i 
beskæftigelsesindsatsen. Mploy oplever, at hovedparten af landets kommuner pt. 
bevæger sig i retning af at opprioritere kontaktforløbet for at skabe gode effekter.

Mploy vurderer imidlertid også, at der er et potentiale for at øge produktiviteten i 
kontaktforløbet indenfor de fleste områder, så den enkelte sagsbehandler anvender en 
større andel af tiden på den personlige kontakt med borger. Samtaleindsatsen kan løftes 
ved anvendelse af færre ressourcer, bl.a. ved at medarbejderne i mindre grad står til 
rådighed for henvendelser og umiddelbar håndtering af henvendelse fra borgere og 
virksomheder.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Mploy foreslår en række initiativer for at øge produktivitet i kontaktforløbet for alle 
målgrupper, herunder bl.a.: 
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At fastholde målene for samtaleproduktivitet for den enkelte medarbejder og følge op på 
realisering gennem øget fokus på aktivitet for borgerne, kalenderstyring, tilskæring og 
målretning af samtaler, kollegasparring, normer vedr. for- og efterarbejde mv.
At øge og systematisere antallet af andre former for kontakter med borgere udover de 
individuelle samtaler. Eksempelvis ved at rådgiverne parallelt med individuelle samtaler 
også afvikler workshops og små gruppeforløb for borgere om jobsøgning, CV, 
jobsøgningsplan, information om områder/virksomheder med gode 
beskæftigelsesmuligheder osv. hvor der også tages en individuel opfølgning/dialog med 
de enkelte deltagere om, hvad de tager med fra workshoppen eller mødet til deres 
jobsøgning. 
At øge forventningerne til borgernes eget initiativ og handling ift. CV, jobsøgning og 
styrke fokus på de allerede eksisterende indsatser, der hjælper borger til eget ansvar.

Konsekvenser for borgerne:

Forslaget indebærer i relation til borgerne bl.a., at der skal arbejdes med udvikling af 
modeller for, hvordan borgeren gives ejerskab til forløbet og opgaver ift. at skabe et 
målrettet forløb og med at give flere opgaver og et større eget ansvar til borgerne. 
F.eks. pjecer/guides til borgerne, hjemmeopgaver før samtalerne, workshops til 
selvhjælp og som en del af kontaktforløbet.

Konsekvenser for personale:

Besparelsen består af løn og personalerelaterede udgifter, idet færre medarbejdere skal 
gennemføre det samme antal samtaler. Forslaget indebærer, at der skal sættes fokus på 
udvikling og optimering af den løbende opfølgning i borgerforløb. Det vil kræve 
omlægning af ressourcer og en anderledes arbejdstilrettelæggelse og f.eks., at der 
frigøres ledelsestid til at understøtte dialogen om effektiv arbejdstilrettelæggelse samt 
brugen af samtaler, så de rummer det rette fokus og indhold mv. 

Konsekvenser for budget:
Hvis der for alle områder beregnes effekterne af, at ressourcerne er lige så produktive 
som gennemsnittet hos andre kommuner, så indebærer det, at omfanget af planlagte 
samtaler (efter et nyt serviceniveau) kan opretholdes med en besparelse på 1,2 mio. kr. 
i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Det svarer til en produktivitetsforbedring på 18 pct. 
Besparelsen er beregnet uden at inddrage sygedagpenge og jobafklaring, da de omtalte 
produktivitetsgevinster ikke er fundet på disse områder. 
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Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -1.200.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Det er dog mploy’s vurdering, at det for især i indsatsen for dagpenge og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere vil være risikofyldt at tage ressourcer ud af indsatsen på kort 
sigt med baggrund i den stigning, der er sket i antallet af ledige som følge af COVID-19. 
Derfor foreslås det, at besparelsen indfases over to år med fuld effekt i 2022.
Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, men kræver 
ledelsesfokus. Forslaget vil kræve et kontinuerligt ledelsesfokus under 
implementeringsperioden for at sikre, at aftaler og rammer om effektiv 
arbejdstilrettelæggelse fastholdes. En løbende overvågning og opfølgning kan være 
nødvendig for at fange op på evt. udfordringer løbende.  
Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være ”middel”.
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Råderumsforslag

Titel:
 Mindre forbrug af lægeerklæringer 

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning 

Nr.: 
ØU 11

Nuværende budget:
Det samlede budget til drift af Jobcenter på konto 6.53 er ca. 17 mio. kr. inkl. lønninger, 
personalerelaterede udgifter og udgifter til it-systemer mm.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Hørsholm Kommune anvender relativt mange ressourcer på at indhente 
lægeerklæringer. Samlet blev der i 2019 anvendt godt 1,3 mio. kr. på lægeerklæringer. 
Når der sammenlignes på udgifterne ift. hvor mange fuldtidspersoner, der er i indsatsen, 
så er udgifterne ca. dobbelt så høje som i andre kommuner, og det er også mere end 
budgettet på området.  

Lægeerklæringerne anvendes i overvejende grad på sygedagpengeområdet og anvendes 
bla. med henblik på at sikre det rette revurderings- og opfølgningsgrundlag i 
sygedagpengesager. 

Hørsholm Kommune har gennemgået en række sager med henblik på en vurdering af, 
om det kan være grundlag for at ændre i praksis. Det er mploy’s vurdering med 
baggrund i sagsgennemgangen og drøftelser af praksis, at der er en høj faglighed og 
kvalitet omkring indsatsen på sygedagpengeområdet og at niveauet for brugen af 
lægeerklæringer dels er drevet af lovgivning og dels at behovet for at understøtte en 
fremdrift i forløbene i langt de fleste tilfælde. 

I løbet af 2019 er der trådt lovændringer i kraft som betyder, at der sker en lempelse i 
behovet for at indhente lægeerklæringer. Det handler dels om Lov nr. 495 af 1. maj 
2019, hvor der ikke længere pligt til at indhente en vurdering af 
behandlingsmulighederne fra klinisk funktion, når en borger kan afvise lægebehandling 
uden ydelsesmæssige konsekvenser. Kommunen skal altså ikke længere inddrage 
sundhedskoordinatoren, når en borger afviser lægebehandling, da erfaringen var at 
sundhedskoordinatoren kun i begrænset omfang har peget på alternativ behandling, som 
var formålet med at involvere sundhedskoordinatoren.   Derudover er der gennem Lov 
nr. 1555 af 27. december 2019 sket en lempelse af brugen af LÆ285, som ellers hidtil 
har været obligatorisk i sygedagpengesager.

De to ændringer og særligt den sidste har betydning for behovet for indhentelse af 
lægeerklæringer og har i praksis allerede betydet en ændring i forbruget af 
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lægeerklæringer. Det vurderes, at der med baggrund i ændringer vil ske en justering af 
praksis, der medfører en reduktion af udgifterne til lægeerklæringer.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Justeringerne til den nye lovgivning er implementeret og der er i 2020 allerede sket en 
betydelig reduktion i udgiftsniveauet. Det forventes, at der især i brugen af 
lægeerklæringer i den tidlige indsats vil ske en betydelig reduktion af udgifterne ift. 
2019.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve at der i mindre omfang anmodes om lægelig vurdering af borgerens 
situation, når det vurderes, at en lægeerklæring ikke kan bidrage med ny information til 
forløbet. 

Konsekvenser for personale:
Ændringer betyder af sagsbehandler faglige vurdering i højere grad bliver central for 
indhentelse af lægelige oplysninger. 

Konsekvenser for budget:

Hørsholm Kommune har i 2019 har udgifter til de omfattede lægeerklæringer på 
335.000 kr.  til LÆ285 (som hidtil har været obligatoriske i den tidlige indsats) og ca. 
160.000 til lægeerklæringer fra klinisk funktion (LÆ175 og LÆ165). Det forventes at 
forbruget kan sænkes med minimum 200.000 som følge at reduceret brug af 
lægeerklæringer.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.

2021 2022 2023 2024

Beløb -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Sikkerheden i implementeringen er høj og sværhedsgraden i implementeringen vurderes 
at være lille. Der kan dog være behov for en ledelsesmæssig opmærksomhed omkring 
udviklingen i brugen af lægeerklæringer.
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Råderumsforslag 

Titel: 
Opsigelse af specialforsikring – udstillede 
kunstgenstande, borgmesterkæden, musikinstrumenter 
og bådebro ved Rungsted Roklub

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service

Nr.: 
ØU 12

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 30.06.2021 hvis besparelsen skal slå igennem i 2022.

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.  

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) 0 -66.000 -66.000 -66.000
Investering
Netto reduktion 0 -66.000 -66.000 -66.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Ophør med periodisk maling og udskiftning af 
linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service

Nr.: 
ØU 13

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
1.000.000

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:
Nedslidningen på de indvendige overflader vil ikke blive reduceret, og på sigt vil 
lokalerne fremstå mere uindbydende og slidte

Konsekvenser for 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. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Investering
Netto reduktion -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
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Råderumsforslag 

Titel: 
Reduceret bygningsvedligeholdelse

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service

Nr.: 
ØU 14

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
15.744.000

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En årlig reduktion af budgettet til vedligehold af de kommunale ejendomme indebærer, 
at vedligeholdelsesefterslæbet, vil accelerere og på længere sigt få værdien af 
bygningerne til at falde.

En stor del af puljen til vedligehold er bundet i faste serviceomkostninger (elevator, 
ventilation, videoovervågning mv.), eller allokeret til akutte nedbrud, hvorfor den 
forebyggende vedligeholdelse halter. 

Når der ikke udføres tilstrækkeligt forebyggende vedligehold på Kommunens bygninger, 
bevirker det, at der opstår flere akutte nedbrud på klimaskærm og de tekniske 
installationer, hvilket på længere sigt er meget omkostningskrævende

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Brugerne af ejendommene vil opleve dårligere service og mindre vedligeholdte 
bygninger.

Konsekvenser for personale:
Flere akutsager på bygningerne

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Reduktion (-) -844.000 -844.000 -844.000 -844.000
Investering
Netto reduktion -844.000 -844.000 -844.000 -844.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Driftsbudget til Borgerblik 
– indblik i status på borgers egne sager

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 

ØU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Alle kommuner skal fra 2020 og frem give borgere indblik i status på sager og ydelser 
fra det offentlige på en række områder. Det er en del af økonomiaftalen for 2020. 
Hørsholm Kommune skal i løbet af 2020 gennemføre første fase af implementeringen af 
‘Borgerblikket’, hvor status på ydelsessager, skal være tilgængelig på ’Min side’ på 
borger.dk. frem mod 2024 skal status på andre sagsområder løbende gøres tilgængelige 
på borger.dk. Udvælgelsen af områder og oplysninger, der skal være tilgængelige for 
borgere, sker under hensyntagen til, hvad der giver mest værdi for den enkelte borger, 
samt hensyn til sagsområdets modenhed og løbende systemmodernisering.

KL og regeringen har indgået en aftale, hvor KOMBIT er ansvarlig for levering af system, 
der muliggør tilgængelighed af status på sager på borger.dk. Omkostningen for drift af 
systemet er sat til 4,7 kr. pr. borger, hvilket i Hørsholm giver en ny årlig 
driftsomkostning på kr. 117.500 - baseret på et indbyggertal på 25.000 borgere.
 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der er ikke nogen økonomisk gevinst eller besparelse at hente gennem implementering 
af borgerblik. Borgerblik har til formål at give borgere indsigt i status på egne sager, 
samt skabe tryghed og tillid og sætte skub i den digitale omstilling. For at kunne leve op 
til aftalen mellem KL og regeringen er der derfor behov for finansiering af de løbende 
driftsudgifter til Borgerblik.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne får gennem borger.dk mulighed for at se status på egen sag. I 2020 på 
ydelsessager og fremadrettet på flere andre sagsområder. 

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 118.000 118.000 118.000 118.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Sagsbehandling af flere ledige pga. corona

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 2 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Ledigheden er pga. corona i Hørsholm steget med ca. 130 personer svarende til ca. 12 
pct. siden 1. marts 2020. Selv om stigningen ikke er så høj som på landsplan, giver 
stigningen i Hørsholm flere opgaver til Jobcentret.

Det vil især belaste Jobcentret og vanskeliggøre opgaveløsningen, hvis Jobcentrets 
normering samtidigt beskæres på baggrund af konsulentanalysen.

Det foreslås, at Jobcentret tilføres ressource svarende til ca. 1,5 årsværk i 2021 og 0,75 
årsværk i 2022, idet den økonomiske situation forudsættes at vende i løbet af de 
kommende år. Bevillingen udløber således efter 2022.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Fortsat kvalificeret betjening og coaching tilbage til arbejde

Konsekvenser for personale:
Mulighed for at betjene borgerne

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 850.000 425.000 0 0
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Nordsjællands Rekrutteringsservice – videreførelse af 
samarbejde

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 

ØU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) har været 
delvist finansieret af statslige puljemidler, som udløber efter 2020. Formålet med 
samarbejdet er at give erhvervslivet én indgang og den bedst mulige service ved behov 
for rekruttering af arbejdskraft.

Styregruppen for NRS samt udvalgsformændene NRS-kommunerne har drøftet 
forskellige modeller for det forsatte samarbejde og indstiller en model med hovedvægt 
på koordination, opkvalificering og rekruttering, men uden fælles indsats på f.eks. 
voksenlærlingeområdet. Der indstilles fortsat en finansieringsmodel, hvor Hørsholm og 
Allerød tilsammen betaler som en kommune.

Ophøret af statslig medfinansiering og ændret kommunesammensætning giver en 
merudgift på ca. 110.000 kr. årligt. Udgiften nu er ca. 50.000 kr. årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

At de øvrige kommuner tiltræder et lignende samarbejde

Konsekvenser for borgerne (virksomhederne):
Fortsat koordineret service for særlige rekrutterings- og opkvalificeringsbehov og -
opgaver for de nordsjællandske virksomheder

Konsekvenser for personale:
Godt samarbejde og faglig sparring

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 110.000 110.000 110.000 110.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Annoncebudget – Den lokale stemme

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har mulighed for i højere grad at understøtte Hørsholms lokale 
medier og dermed være med til at sikre ”den lokale stemme”, med et årligt 
annoncebudget på 100.000 kr. i 2021 og årene frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen. 

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil få en større kanal hvorfra der kan læses kommunale nyheder og tilbud. 

Konsekvenser for personale:

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Driftsønske 100.000 100.000 100.000 100.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede 
ejendomme

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 

ØU 1

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. Naturgas er et fossilt 
brændsel, og er en stor belastning for klimaet. 
I perioden 2020-2030 planlægges derfor 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. Ligeledes forventes positive 
driftsbesparelse for ejendomme, der er egnede til at få varmepumpe som varmekilde, 
som følge af en nedsat elvarmeafgift. 

I forbindelse med anlægsfremrykninger er der afsat 2 mio. kr. til konvertering af 
materielgården. Dette forventes at given en samlet reduktion på 120 ton co2. 

I samarbejde med Norfors skal etablering af fjernvarme analyseres nærmere. Der vil 
være en anlægsinvestering til bl.a. tilslutning samt eventuel opgradering af 
rørinstallationer og klimaskærm. I 2021-2022 vil der blive arbejdet på at skifte 
varmekilden i flere kommunale ejendomme. 

Det er muligt at lånefinansiere projektet.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Konvertering kræver en nærmere analyse af scenarier for varmeforsyning. Konvertering 
til fjernvarme vil i nogle tilfælde forudsætte Kommunalbestyrelsens projektgodkendelse 
jf. Projektbekendtgørelsen. 
Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve, at kommunen går foran og sætter det gode eksempel som en 
klimaansvarlig og bæredygtig kommune.
Konsekvenser for personale:
Ingen
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Anlægsønske 1.000.000 1.000.000 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udvikling og salg af område ved Lågegyde

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 

ØU 2

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. 

2021 2022 2023 2024

Anlægsønske 732.000 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 3

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
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: 762.000 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. 

2021 2022 2023 2024

Anlægsønske 762.000 0 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Digitaliseret energiforbrug i Hørsholm kommunes 
ejendomme

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 

ØU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Etablering af et energiledelsessystem har længe været et anbefalet tiltag og et ønske i 
projektgruppen. Formålet er dels at styrke dataindsamlingen til 
Klimakommuneregnskabet gennem automatiseret dataindberetning direkte fra el-vand 
og varmeleverandører. Lige så centralt er at følge energiforbruget i kommunale 
ejendomme tæt for at identificere energibesparelser og bygningsdrift. 

I systemet gøres bygningsforbruget lettilgængeligt. Varmeforbrug som døgnværdier og 
elforbrug som timeværdier vises i et overskueligt dashboard. Relevante 
medarbejdere/brugere af systemet kan nemt få overblik og opdage, hvis der er ustabile 
eller unormale forbrug. Der kan opsættes ’alarmer’, sådan at en bestemt medarbejder 
bliver notificeret, hvis normalforbruget i f.eks. en bygning overskrides og igangsætte 
nødvendig handling – om det er en akut skade eller et længerevarende højt forbrug på 
en gammel teknisk installation, der bør udskiftes. 
 
Vi anbefaler, at energiledelsessystemet indeholder:

 Elforbrug i kommunale ejendomme
 Varmeforbrug i kommunale ejendomme (gas og fjernvarme)
 Gadebelysning, trafikregulering og andre vejanlæg (springvand, trafiktællere, ol.) 
 Vandforbrug i de kommunale ejendomme

På sigt kan systemet integrere overvågning af vandforbrug og give alarm (ved f.eks. 
læk), og på den måde reducere omfanget af vandskader. Solceller, samt systemet i 
Idrætsparken kan også tilknyttes. 
 
Vi foreslår, at systemet forankres i Team Ejendom. Dataindsamlingen er igangsat i 
idrætsparken og er desuden tiltænkt på følgende ejendomme:

5 skoler, kulturhus, Musik skolen, 10 daginstitutioner, 3 plejecentre, rådhus.   

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
For at kunne sige noget om normalt og evt. unormalt energiforbrug på kommunens 
ejendomme, er det vigtigt at vide noget om hvor meget energi der bruges på bestemte 
tider af døgnet. Ved etablering af et dataindsamlingssystem, er er det muligt at opnå et 
relativt hurtigt forbrugs overblik. Det er en forudsætning at der gives fuldmagt til at en 
ekstern leverandør, som automatisk kan indhente data fra energiselskaberne og opsætte 
evt. grænser for alarmering.
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Konsekvenser for borgerne:
Der er ingen umiddelbare konsekvenser for borgerne. Der kan være tale om at der via 
en elektronisk tavle f.eks. i svømmehallen, kan gives 
offentlig information om aktuelt solcelle produktion fra driften.

Konsekvenser for personale:
Ved etablering af et digitaliseret system, skal der bruges tid på at tilse og vurdere energi 
systemet/forbruget. Der spares mandskab til manuel aflæsning af målere i bygningerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Anlægsønske 350.000 0 0 0

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024

Afledt drift 30.000 30.000 30.000 30.000
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