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Miljø- og Planlægningsudvalgets område 

• MPU 1: Trafiksanering på Folehavevej 
• MPU 2: Plan for færdiggørelse af lokalplaner (opdatering i 

villaområder) samt behov for finansiering til området 
• MPU 3: Plan for øvrige for lokalplaner i pipelinen eller på vej samt 

behovet for finansiering 
• MPU 4: Bedre arkitekturpolitik i Hørsholm ved at ansætte en 

stadsarkitekt 
• MPU 5: Plan for kollektiv trafik til og fra Hørsholm 
• MPU 6: Flere parkeringspladser på Østre Stationsvej 
• MPU 7: Udbredelse af fibernettet i Hørsholm Kommune 
• MPU 8: Udskiftning af belysning på stien fra Louiselund til 

Idrætsparken 
• MPU 9: Skraldespande på Rungsted strand 
• MPU 10: Velkomstskilte til Hørsholm 
• MPU 11: Opsætning af Informationsskærme 
• MPU 12: En vurdering af, hvad en retablering af en svane-ø i 

Dronningedammen 1) vil betyde for livet i og omkring søen? 2) vil 
koste? 

  

 Baggrundsnotater, budget 2021-2024 
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Spørgsmål 
Trafiksanering på den del af Folehavevej, som ligger mellem Ridebanen og 
Hørsholm Rideskole, især længst ned mod Ridebanen, hvor der er mange folk som 
krydser vejen mellem Folehavekvarteret og Slotsområdet. 
 
Svar 
På strækningen er der i dag hastighedszone på 40 km i timen, og der er etableret 
en række vejbump, som har til formål at dæmpe hastigheden. De historisk målte 
gennemsnitshastigheder viser, at gennemsnitshastigheden er 42 km i timen, 
hvilket er en marginal overskridelse. Der er ej heller registreret ulykker med 
fodgængere på strækningen.  
 
Strækningen der forbinder Folehavekvarteret med Slotsområdet er åben og vejen 
krydses mange steder, der er derfor ikke ét logisk sted at etablere et 
krydsningspunkt.  
 
Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt behov for at lave yderligere tiltag på 
strækningen, men administrationen følger op med nye hastighedsmålinger for at 
vurdere problemets omfang. 
  

 
MPU 1: Trafiksanering på Folehavevej 
 
 

Dato: 06.08 2020  
 

Center for By og Miljø 
Vej og Park 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Katrine Langer  

Centerchef  
kla@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 2060 
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MPU 2:   Plan for færdiggørelse af lokalplaner (opdatering i villaområder) 
samt behov for finansiering til området 
 
 
 
Spørgsmål 
Plan for færdiggørelse af lokalplaner (opdatering i villaområder) samt 
behov for finansiering til området. 

 
 
Svar 
Baggrund 
Det blev i Budgetaftale 2018-2021 under overskriften Fornyelse af plangrundlaget 
afsat 2.000.000 kr. til en fornyelse af plangrundlaget med tilhørende 
servitutgennemgange for Folehavekvarteret, Byplan 1, Byplan 3 og Byplan 6.  
 
Status 
Den første lokalplan, der blev udarbejdet i forbindelse med fornyelsen af 
plangrundlaget, er Lokalplan 171 for Smidstrupområdet, der dækker Byplan 3’s 
område, og som blev endeligt offentliggjort medio 2019. Der forventes i alt at 
yderligere minimum otte nye lokalplaner, én for henholdsvis Folehavekvarteret og 
Byplan 1 samt minimum seks indenfor Byplan 6’s område. Det endelige antal 
lokalplaner indenfor Byplan 6-området vil blive fastlagt ifm. selve 
lokalplanudarbejdelsen. Alle lokalplaner forventes at være endeligt bekendtgjorte 
primo 2022.  
 
Status på nye lokalplaner pr. 1. august 2020 
 

Lokalplan Område Status 
Lokalplan 171 for 
Smidstrupområdet  

Byplan 3 Lokalplan offentliggjort 
juli 2019 

Lokalplan 173 for den 
nordlige del af Rungsted 

Byplan 6, område 1 Lokalplanforslag er i 
offentlig høring frem til 
den 11. august 2020. 

Lokalplan 172 for 
boligområdet 
Folehavekvarteret 

Folehavekvarteret Lokalplanforslag sendes i 
offentlig høring medio 
august 2020. 

Lokalplan 176 for et område 
nord for Rungstedvej langs 
Rungsted Kyst 

Byplan 6, område 
2A 

Lokalplanforslag 
behandles på KB den 31. 
august 2020. 

Lokalplan x for et område 
syd for Bolbrovej og omkring 
Bolbroengen (arbejdstitel, 
området kan opdeles i flere 
mindre lokalplaner)  

Byplan 6, område 
2B 

Servitutgennemgang 
påbegyndt. 
Lokalplanforslag 
forventes at kunne 
behandles i 2021. 

Lokalplan x for et område 
nord for Bolbrovej langs 
Rungsted Kyst (arbejdstitel, 
området kan opdeles i flere 
mindre lokalplaner) 

Byplan 6, område 3 Lokalplanforslag 
forventes at kunne 
behandles i 2021. 
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Lokalplan x for et område 
ved Vallerød Gadekær 
(arbejdstitel, området kan 
opdeles i flere mindre 
lokalplaner) 

Byplan 6, område 4 Lokalplanforslag 
forventes at kunne 
behandles i 2021. 

LP x For et område sydvest 
for Kystbanen (arbejdstitel, 
området kan opdeles i flere 
mindre lokalplaner) 

Byplan 6, område 5 Lokalplanforslag 
forventes at kunne 
behandles i 2021. 

Lokalplan x for kvarteret 
omkring Hannelundsvej og 
Christiansgave  

Byplan 1 Servitutgennemgang 
påbegyndt. 
Lokalplanforslag 
forventes at kunne 
behandles primo 2021. 

   
Økonomi 
LE34 har bistået til udarbejdelsen af de fire første lokalplaner (Lokalplan 171 for 
Smidstrupområdet, Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted, Lokalplan 172 
for boligområdet Folehavekvarteret samt Lokalplan 176 for et område nord for 
Rungstedvej langs Rungsted Kyst) særligt i forhold til servitutgennemgangene og 
de der afledte koblinger til lokalplanernes redegørelser og bestemmelser. 
Derudover har det været trukket på ekstern bistand ift. at afklare juridiske 
aspekter af bl.a. lokalplanernes bestemmelser. Fornyelsen af plangrundlagene har 
vist sig at være et omfattende arbejde, som har krævet mere ekstern rådgivning 
end forventet pga. af servitutternes tekniske kompleksitet, behovet for juridisk 
bistand samt pga. af de begrænsede ressourcemæssige forhold i relation til 
kommunens økonomiske situation i 2019. Det afsatte beløb på 2.000.000 kr. er 
således ved at være nået, og er ikke tilstrækkeligt ift. til at gennemføre fornyelsen 
af plangrundlagene. 
 
Administrationen vurderer, at det kræver yderligere 800.000 kr. for at kunne 
færdiggøre de resterende planer. 
 
Fornyelse af plangrundlaget i øvrige områder 
Der findes i kommunen en række øvrige ældre byplaner og uplanlagte områder, 
der i mere eller mindre grad indeholder samme udfordringer som de ovennævnte 
områder. Såfremt det ønskes at revidere disse skal der afsættes separat økonomi 
hertil.   
 
Der er i alt 7 eksisterende byplaner fra 1960erne (Byplan 2, 5, 7, 7B, 14, 15 og 16), 
der dækker sammenhængende villaområder af forskelligartede størrelser, som 
vist i nedenstående skema. Der er derudover ca. 3 øvrige uplanlagte områder, der 
indeholder villaområder, bl.a. i området mellem Helsingørmotorvejen og Usserød 
Kongevej og i et område nord for Rungstedvej langs Usserød Kongevej. 
Områderne er styret af mere eller mindre tidssvarende servitutter og 
deklarationer. 
 
På baggrund af de udarbejdede lokalplaner og allerede gennemgåede processer, 
vurderer administrationen, at det fremadrettet i gennemsnit vil koste ca. 300.000 
kr. pr. lokalplan til ekstern rådgivning herunder servitutgennemgang m.m. For i alt 
ca. 10 planer vil det bræve et budget på 3.000.000 kr. Antallet af endelige 
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lokalplaner vil bero på en analyse af områderne, herunder en vurdering af, hvilke 
der er mest aktuelle. 
 
Oversigt over øvrige byplaner i Hørsholm Kommune 
 

Byplan Primære 
boligfunktioner 
indenfor området 

År 

Byplan 2 for Smidstrup Slot og en del af 
Smidstrupgård- området 

- Villaområde 
- Række-/kæde-
/gårdhusbebyggelser 
m.m. 

1968 

Byplan 5 for et område mellem Kystbanen og 
Øresund syd for Rungstedvej 

- Villaområde 
- Række-/kæde-
/gårdhusbebyggelser 
m.m.  

1968 

Byplan 7 for Pennehavekvarteret ved Rungsted 
Station 

- Villaområde 
- Etageejendomme 

1962 

Byplan 7B for et område mellem Helsingørvej 
og Hørsholm Kongevej 

- Villaområde 1962 

Byplan 8 for Opnæsgård og omliggende 
ejendomme nord for Kohavealle og 
Hørsholmvej 

- Etageejendomme 1964 

Byplan 10 for området omkring det nedlagte 
gasværk og Hovedgaden i Hørsholm 

- Etageejendomme 1962 

Byplan 12 for området omkring Hørsholm Torv - Etageejendomme 1964 

Byplan 14 for et område øst for Usserød 
Kongevej mellem Bolbrovej, Syrenvej og Alsvej 

- Villaområde 1969 

Byplan 15 for et område mellem Bolbrovej og 
Ådalsvej vest for Kystbanen 

- Villaområde 
- Række-/kæde-
/gårdhusbebyggelser 
m.m. 

1969 

Byplan 16 for et område omkring Usserød Å 
syd for Ådalsvej 

- Villaområde  1965 

Byplan 22 for Kokkedalområdet  1973 

Byplan 24 for Christianshus - området - Række-/kæde-
/gårdhusbebyggelser 
m.m. 

1977 
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MPU 3: Plan for øvrige for lokalplaner i pipelinen eller på vej samt 
behovet for finansiering 
 
 
 
Spørgsmål 
Plan for øvrige for lokalplaner i pipelinen eller på vej samt behovet for 
finansiering 
 
 
 
Svar 
Planen er behandlet og godkendt i Økonomiudvalget 15.04.2020 og i 
Kommunalbestyrelsen den 27.04.2020. 
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MPU 4: Kunne man få en bedre arkitekturpolitik i Hørsholm ved at 
ansætte en stadsarkitekt? 
 
 
 
Spørgsmål 
Kunne vi få en bedre arkitekturpolitik i Hørsholm ved at ansætte en stadsarkitekt – 
ligesom Gladsaxe Kommune? 
 
 
 
Svar 
Hørsholm Kommune har ikke en arkitekturpolitik. I forbindelse med 
budgetlægning 2021-24 er der dog fremlagt et budgetønske vedr. udarbejdelse af 
en arkitekturpolitik. 
 
I forbindelse med kommunens salg af arealer og udvikling i forbindelse hermed, er 
der dog netop ansat en arkitekt i Center for By og Miljø, der udelukkende skal 
koordinere og stå i spidsen for dette arbejde samt sikre god kvalitet i byen. 
Administrationen vurderer derfor at området styrkes fremadrettet. 
Indeholdt i denne funktion er også varetagelse og sikring af at projekterne når de 
politiske mål om kvalitet i det byggede miljø, som er besluttet, herunder de 
udarbejdede kvalitetsmål i forlængelse af Hørsholmstrategien. 
 
9 kommuner i Danmark har ansat en stadsarkitekt, det er Aalborg, Aarhus,  
Esbjerg, Frederiksberg, Gladsaxe, København, Rødovre, Vejle, Kolding, dvs. 
væsentlige større byer end Hørsholm. En stadsarkitekt får en gennemsnitlig løn på 
800.000 kr. 
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MPU 5: Plan for kollektiv trafik til og fra Hørsholm 
 
 
 
Spørgsmål 
Plan for kollektiv transport til og fra Hørsholm, herunder mulighed for at øge 
driften på bus 150S i aftentimerne fra Gl. Holte til Kokkedal. Hvad vil det koste og 
kan vi få nabokommunerne til at samfinansiere det med os? 
 
 
 
Svar 
Der er udarbejdet budgetønske til budget 2021-2024. Der henvises til forslag til 
driftsønsker MPU 1: Kollektiv trafik – udvide driften på 150S 
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MPU 6:  Flere parkeringspladser på Østre Stationsvej 
 
 
 
Spørgsmål 
MPU  12: Hvad vil det koste af plane DSB-grunden på Østre Stationsvej, så den 
kunne anvendes til p-plads i dagtimerne? 
 
 
 
Svar 
Der er udarbejdet budgetønske til budget 2021-202024. Der henvises til 
anlægsønske MPU 1: Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringspladser.  
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MPU 7: Udbredelse af fibernettet i Hørsholm Kommune 
 
 
 
Spørgsmål 
MPU  13: Kan Hørsholm Kommune styrke dialogen med TDC om udbredelse af 
fibernettet i Hørsholm Kommune til de borgere, som bor uden for 30 m af 
fibernettet? Det har Ishøj Kommune gjort? 
 
 
 
Svar 
Der er udarbejdet budgetønske til budget 2021-2024. Der henvises til driftsønske 
MPU 2: Strategi for udbredelse af fibernet i kommunen 
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Spørgsmål 
Er det muligt at udskifte lyset mellem Louiselund og Idrætsparken til højere 
lysmaster ligesom på Kystbanestien? 
 
 
 
Svar 
Stien fra Louiselund til Stadionalle er anlagt på et fredet areal, og belysningsanlæg 
i området må kun opsættes med Fredningsnævnets tilladelse. Da der er tale et 
areal som er fredet for at bevare den uspolerede natur, kan det ikke forventes, at 
Fredningsnævnets giver tilladelse til højere lysmaster Den eksisterende 
pullertbelysning (Bystedlampen) er opsat med tilladelse fra netop 
Fredningsnævnet. Såfremt kommunen ønsker at etablere et andet 
belysningsanlæg, skal dette godkendes af Fredningsnævnet. 
 
I 2018 blev lyskilderne i stiens lamper udskiftet til LED med henblik på at få et 
bedre og kraftigere lys. De nye LED lyskilder er på 24W, og der ydes 700 lumen ud 
af armaturet. Ved den tidligere lyskilde er der kun ydet ca. 400 lumen. 
  

MPU 8: Udskiftning af belysningen på stien fra Louiselund til 
Idrætsparken 
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Spørgsmål 
Anmodning om flere skraldespande på Rungsted strand + og oftere tømning 
(sidste sommer var der mange dage med propfyldte skraldespande, med 
voldsomme lugtscener og tiltrækning af dyr). 
 
 
Svar 
Kommunen har opsat fem ekstra skraldespande, og øget tømningen, så affaldet 
fjernes hver dag, også i weekenden, på Rungsted Badestrand i sommerperioden 
juni-september 2020. Der er lavet tiltag for at skraldet ender i spandene, frem for 
at ligge på stranden. (Skralde-basket). Skraldespandene har kun været fulde 
omkring feriestart, Sankt Hans og studenterperioden.  
 
Pengene er en merudgift på driftsbudgettet, som forventes finansieret via 
ekstramidler til håndtering af COVID-19. Der er ikke budgetteret med 
ekstratømning i efterfølgende år. 
  

MPU 9: Skraldespande på Rungsted strand  
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Spørgsmål 

Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på MPU6 ”Velkomstskilte til 
Hørsholm” (budgetmappen 2018). 
 

Svar 

Der henvises til det tidligere svar fra budgetmappe 2018 – svaret er indsat i sin 
helhed til sidst i dette svar. Den eneste større afvigelse er ved opsætning af nye, 
forventeligt, større velkomstskilte. Såfremt skiltene skal have et indhold, der 
svarer til størrelsen på en plakat, vil omkostningen inklusive holdere og montering 
være cirka dobbelt så stor som angivet – svarende til 60.000 kr. Den tidligere 
angivne pris giver ikke mulighed større skilte. De større skilte forventes ikke at 
være blevet væsentligt dyrere. 
 
”En mulighed er at forny alle de traditionelle kommunegrænsetavler ved alle 
indfaldsveje med nye tavler, der vil være klarere i farver og refleksmateriale. På 
denne måde vil Hørsholm ikke bryde med en ensartethed med de øvrige 
nordsjællandske kommuner i udtrykket langs vejene. 
 

 
 
Anslået udgift for nye tavler og opsætning ca. 20 steder: ca. 30.000 kr. 
 
Det kan også overvejes at opsætte elektroniske skilte på de største indfaldsveje, som 
vist på billeder herunder, og som det typisk kendes fra jyske byer. 

 
MPU 10: Velkomstskilte til Hørsholm 
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Disse tavler giver mulighed for at ændre billedet på tavlen eller bruge tavlen til 
information om kampagner, events, budskaber eller lignende. 
 
 

 
 

 
 
Pris pr. stander må forventes at være ca. 250.000 kr. og hertil kommer udgifter til 
drift og opdatering med information. 
 
Et tredje alternativ kan være permanente by-portaler, som tydeligt angiver 
kommunens navn, og som evt. kan belyses. 
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Pris pr. tavle anslås at være 50.000 kr.” 
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Spørgsmål 

Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på MPU7 ”Opsætning af 
informationsskærme” (budgetmappen 2018) 
 

Svar 

Der henvises til det tidligere svar fra budgetmappe 2018 – svaret er indsat i sin 
helhed herunder. Prisen på skærme er i dag cirka 25-27.000 kr. Det vil sige en 
totalomkostning ved 10 skærme på cirka 250.000 kr. hertil kan komme afledt drift 
op til 320.000 kr. årligt. 

”Det vil være muligt at opsætte infoskærme andre steder i kommunen, f.eks. på 
Rådhuset, Idrætsparken, skoler, Midtpunkt, Kongevejscenteret eller andre steder, 
hvor brugere/borgere har deres daglige gang. 

Opsætning af skærme i private ejendomme, som f.eks. Midtpunkt eller 
Kongevejscenteret kræver en tilladelse fra ejer. 
 
Omkostningerne til f.eks. opsætning af 10 skærme forventes at koste ca. 200.000 
kr. – svarende til ca. 20.000 kr. pr. skærm. Omkostningerne dækker udgifter til 
indkøb og opsætning af selve skærmen, computer og SIM-kort, således at 
skærmene kan fjernbetjenes. Hertil kommer omkostninger til drift og 
vedligeholdelse af både hardware og software, som forventes at være ca. 200.000 
kr. for 10 skærme. 

Sidst skal der afsættes ressourcer til formidling af den nye informationskanal. På 
baggrund af erfaringerne med f.eks. Facebook, forventes det, at 
kommunikationsteamet skal bruge ca. 7 timer/uge på den nye informationskanal. 
Dette svarer til ca. 120.000 kr. årligt. 

Ved indgåelse af samarbejder med detailhandelsforeningerne omkring 
informationer på skærmene, skal der udarbejdet en egentligt aftale omkring dette, 
således at et samarbejde ikke strider imod lovgivningen omkr. 
kommunalfuldmagten, og hvordan kommunen anvender sine ressourcer.  

 
MPU 11: Opsætning af informationsskærme 
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Ved opsætning af skærme, anbefales det at undersøge, hvordan effekten af 
skærmene forventes at være ift. andre mobile informationskanaler, f.eks. Facebook 
eller hjemmesider.” 
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MPU 12:  En vurdering af, hvad en retablering af en svane-ø i 
Dronningedammen 1) vil betyde for livet i og omkring søen? 2) vil koste? 
 

 

 

Spørgsmål 
En vurdering af hvad en retablering af en svane-ø i Dronningedammen 1) vil 
betyde for livet i og omkring søen? 2) vil koste? 
 
 
Svar 
Miljø- og Planlægningsudvalget behandlede den 25.06.2020 en sag vedr. 
renovering af fugleøen i Dronningedammen hvor både livet i og omkring søen og 
økonomi er beskrevet. Sagen behandles i på Økonomiudvalgets og 
Kommunalbestyrelsens møder i august 2020. 
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 Baggrundsnotater, budget 2021-2024 
 
Børne- og Skoleudvalgets område 
 

• BSU 1: Tolærerordning i matematik og dansk i folkeskolerne  
• BSU 2: Scenarier for tolærerordning i de laveste klassetrin i 

folkeskolerne 
• BSU 3: Omkostninger ved at løfte andelen af pædagoger 
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Spørgsmål 
2 lærer-ordning på 0 + 1 klassetrin. 2 uddannet lærer på hver klasse, i 
matematik og dansk. På de 4 folkeskoler 
 
Svar 
I Hørsholm Kommunes skoler er der i en del af undervisningen allerede to-
lærer-ordning i de laveste klassetrin. Skolerne finansierer dette med de 
ressourcer, der i budgettet er afsat til puljetimer og supplerende 
undervisning. Skolerne tilrettelægger selv, hvordan og hvor meget de 
benytter sig af to-lærer-ordninger, samt om der benyttes en 
læreruddannet person og/eller en ressourceperson med en anden 
baggrund. Herunder vises et eksempel på, hvor stor en andel af timerne i 
0.-1. klasse, der på nuværende tidspunkt i skoleåret 2019/2020 vurderes 
afviklet med en to-lærer-ordning. Det skal understreges, at der er tale om 
tal fra én skole, hvorfor tallene ikke er repræsentative for alle skoler.  
  

Klassetrin To-lærer-ordning i 
pct. 

0. kl. 43,33 % 
1. kl. 24,43 % 

 
Tallene viser, at der i tæt på halvdelen af timerne i 0. klasse er to-lærer-
ordning, mens børnene i 1. klasse møder to voksne i ca. ¼ af timerne.  
 
Hvis der ønskes en særskilt finansiering af to-lærer-ordning, er den 
anslåede udgift til en ekstra uddannet pædagog i alle timer på 0. 
klassetrin1 og en ekstra lærer i matematik og dansk på 1. klassetrin på 
Hørsholm Kommunes fire folkeskoler følgende: 
 

 
1 I 0. klasse undervises ikke i dansk og matematik, da undervisningen er tilrettelagt, så 
eleverne opnår kompetencer inden for seks kompetenceområder og tre obligatoriske 
emner. Undervisningen varetages af en pædagog-uddannet børnehaveklasseleder. 
Udgiften til en to-lærer-ordning i 0. klasse, er derfor beregnet ud fra, at den ekstra person 
tilknyttet klassen er pædagoguddannet og deltager i alle timer.  

 
BSU 1: Tolærerordning i matematik og dansk i folkeskolerne 

Dato: 05.08.2020 
 
 

Center for Dagtilbud og 
Skole 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Hanna Bohn Vinkel 

Centerchef 
hbv@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 5270 
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 Udgift ved to-
lærer-ordning 

0. klasse 6.252.300 kr. 
1. klasse 3.579.300 kr. 
I alt 9.831.600 kr. 

 
Det skal bemærkes, at der med finansloven for 2020 er afsat 2,1 mia. kr. i 
2020-2023 til ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i 
undervisningen fx via øget brug af tolærerordninger til at styrke de 
inkluderende læringsmiljøer.2 Derudover er der afsat midler fra 2019-2021 
til at øge kvaliteten af den understøttende undervisning ved bl.a. brug af 
to-voksenundervisning.3  
De nationale afsatte midler forventes at øge andelen af timer med to-
lærer-ordning i perioden – hvorfor ovenstående udgifter formentlig vil 
blive en anelse lavere. Den konkrete udmøntning på skolerne er under 
planlægning.  

  

 
2 Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 29. maj 2020. Regeringen og KL. 
3 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets 
skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel 
folkeskole. 30. januar 2019.  
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Spørgsmål 
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst forskellige scenarier for, hvordan det 
kan lade sig gøre at indføre 2-lærer ordning i de laveste klassetrin i 
kommunens 4 folkeskoler? 
 
Svar 
I Hørsholm Kommunes skoler er der i en del af undervisningen allerede to-
lærer-ordning i de laveste klassetrin. Skolerne finansierer dette med de 
ressourcer, der i budgettet er afsat til puljetimer og supplerende 
undervisning. Skolerne tilrettelægger selv, hvordan og hvor meget de 
benytter sig af to-lærer-ordninger, samt om der benyttes en 
læreruddannet person og/eller en ressourceperson med en anden 
baggrund. Herunder vises et eksempel på, hvor stor en andel af timerne i 
de laveste klassetrin (defineret som 0.-3. klasse), der på nuværende 
tidspunkt i skoleåret 2019/2020 vurderes afviklet med en to-lærer-
ordning. Det skal understreges, at der er tale om tal fra én skole, hvorfor 
tallene ikke er repræsentative for alle skoler.  
  

Klassetrin To-lærer-ordning i pct. 
0. kl. 43,33 % 
1. kl. 24,43 % 
2. kl. 23,33 % 
3. kl. 23,33 % 

 
Tallene viser, at der i tæt på halvdelen af timerne i 0. klasse er to-lærer-
ordning, mens børnene i 1.-3. klasse møder to voksne i ca. ¼ af timerne.  
 
En dansk undersøgelse fra 2014 viser overordnet set, at to-lærer-
ordninger har en positiv effekt på børnenes læring (uanset den voksnes 
uddannelsesbaggrund), derudover viser undersøgelsen, at to-lærer-
ordninger har en positiv effekt på elevernes generelle trivsel, inklusion og 
faglige resultater i dansk læsning, og ingen effekt for elevernes faglige 

 
BSU 2: Scenarier for tolærerordning i de laveste klassetrin i folkeskolerne 
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udvikling i matematik4. Undersøgelsen konkluderer samtidig, at der kan 
være forskel i effekten på elevernes faglige resultater og trivsel afhængigt 
af, hvilken type to-lærer-ordning der iværksættes5.  
 
I de tre scenarier (A, B og C) herunder beskrives, hvad det vil koste at have 
en særskilt finansieret to-lærer-ordning i 50%, 75% og 100% af timerne i 
0.-3. klasse afhængig af, om det er en lærer eller en pædagog, der skal 
dække timerne.  
 

Type to-lærer-ordning Scenarie A 
50% 

Scenarie B  
75% 

Scenarie C 
100% 

Læreruddannet 4.965.300 kr. 7.447.950 kr. 9.930.600 kr. 
Pædagoguddannet 4.354.700 kr. 6.532.050 kr. 8.709.400 kr. 

 
Det skal bemærkes, at der med finansloven for 2020 er afsat 2,1 mia. kr. i 
2020-2023 til ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i 
undervisningen fx via øget brug af tolærerordninger til at styrke de 
inkluderende læringsmiljøer.6 Derudover er der afsat midler fra 2019-2021 
til at øge kvaliteten af den understøttende undervisning ved bl.a. brug af 
to-voksenundervisning.7  
De nationale afsatte midler forventes at øge andelen af timer med to-
lærer-ordning i perioden – hvorfor ovenstående udgifter formentlig vil 
blive en anelse lavere. Den konkrete udmøntning på skolerne er under 
planlægning.  

 

  

 
4 Andersen, S.C., Beuchert-Pedersen, L. V., Nielsen, H. S., Thomsen, M. K. 2L Rapport - 
Undersøgelse af effekten af tolærerordninger. 2014. Aarhus Universitet med bidrag af 
Rambøll Management Consulting. TrygFondens Børneforskningscenter.  
5 Om der benyttes en læreruddannet person, en ressourceperson med en anden baggrund 
eller en faglig vejleder med særlige kompetencer, som ekstra person i undervisningen. 
6 Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 29. maj 2020. Regeringen og KL. 
7 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets 
skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel 
folkeskole. 30. januar 2019.  
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Spørgsmål 
BSU 3: Dansk Folkeparti ønsker at få belyst, hvad omkostningen vil være 
ved at løfte andelen af pædagoger i kommunens institutioner til 
henholdsvis 60% og 70% 
 
Svar 
I Hørsholm Kommunes daginstitutioner tildeles på nuværende tidspunkt 
ressourcer beregnet med afsæt i, at der kan være en fordeling svarende til 
53% uddannede pædagoger og 47% til ikke-uddannede pædagoger. Da 
Hørsholm Kommune ikke normeringsstyrer, men lønsumsstyrer kan den 
enkelte institution have en anden faktisk fordeling end den, der er 
beregnet ressourcer efter. 
 
Omkostningen forbundet med at løfte bevillingen, svarende til at andelen 
af pædagoger kan være hhv. 60% og 70% i kommunens daginstitutioner er 
følgende:  
 

Andel pædagoger Omkostning 
53%  0 kr.  
60% 1.087.800 kr. 
70% 2.642.000 kr. 
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Baggrundsnotater, budget 2021-2024

Social- og Seniorområdet

 SSU 1: 2 ekstra fridage til ansatte i hjemme- og ældreplejen
 SSU 2: Genindførsel af klippekortsordningen for borgere, der 

modtager hjemmehjælp
 SSU 3: Genindførsel af klippekortsordningen for beboere på 

kommunens plejecentre
 SSU 4: 7 ekstra årsværk på plejecentrene
 SSU 5: iPads til borgere på plejecentrene og i hjemmeplejen
 SSU 6: Planlægningsskærmsystem til kommunens plejekrævende 

borgere
 SSU 7: Buskørsel på plejecentrene
 SSU 8: Mulighed for bad 5 gange om ugen til plejekrævende 

borgere
 SSU 9:   Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på SSU7 

”Mulig etablering af nye botilbud til udviklingshæmmede” 
(budgetmappen 2018)
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Spørgsmål
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst, hvad omkostningen vil være ved at 
give de ansatte i kommunens hjemme- og ældrepleje to ekstra fridage i 
2021, som tak for deres indsats under Covid-19

Svar
Definition af ansatte i kommunens hjemme- og ældrepleje: Alle ansatte i 
Center for Sundhed og Omsorg, fraset administrationen på rådhuset.

Det vil koste 1.540.000 kr. at tilbyde de ansatte i kommunens hjemme- og 
ældrepleje to ekstra fridage i 2021.

Der tages forbehold for, at det kan blive nødvendigt at indkalde vikarer til 
at dække medarbejdernes fridage. 

Såfremt det besluttes at tilbyde medarbejderne to ekstra fridage, vil det 
være nødvendigt at aftale dette med de faglige organisationer 
efterfølgende.   

SSU 1: 2 ekstra fridage til ansatte i hjemme- og ældreplejen
Dato: 07.08.2020

Center for Sundhed og 
Omsorg

horsholm.dk

Kontakt
Dorte Dahl
Centerchef

dda@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 3660
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Spørgsmål
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst, hvad omkostningen vil være ved at 
genindføre den ugentlige halve times selvbestemmelsesret 
(klippekortsordningen) for borgere, der modtager hjemmehjælp.

Svar
Administrationen læser spørgsmålet såedes, at der ønskes en pris på, hvad 
den tidligere klippekortsordning i hjemmeplejen kostede med 
udgangspunkt i den samme målgruppe af borgere.

Med baggrund i budgetaftale 2020 og Social- og Seniorudvalgets 
beslutning benyttes midlerne fra det tidligere klippekort i hjemmeplejen i 
dag til en nyoprettede indsats kaldet aktivitet og omsorg til 
hjemmeboende borgere med særlige behov. De afsatte midler er dermed 
stadig på området.

Klippekortsordningen blev tilbudt og visiteret til borgere, der modtog et 
tilsyns- og omsorgsbesøg til en halv times selvvalgt aktivitet pr. uge. Indsatsen 
har de seneste år kostet cirka 645.000 kr. årligt. 

SSU 2: Genindførsel af klippekortsordningen for borgere, der modtager 
hjemmehjælp

Dato: 07.08.20

Center for Sundhed 
og Omsorg
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Spørgsmål
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst, hvad omkostningen vil være ved at 
genindføre den ugentlige halve times selvbestemmelsesret 
(klippekortsordningen) for beboere på kommunens plejecentre.

Svar
Administrationen læser spørgsmålet såedes, at der ønskes en pris på, hvad 
den tidligere klippekortsordning på plejecentrene kostede med 
udgangspunkt i den samme ramme.

Med baggrund i budgetaftale 2020 og Social- og Seniorudvalgets 
beslutning benyttes midlerne fra det tidligere klippekort på plejecentrene 
til en justeret ordning, der ligeledes omhandler aktiviteter på 
plejecentrene. Midlerne er derfor stadig på området, og serviceniveauet er 
uændret.

Klippekortsordningen blev tilbudt til beboerne på plejecentrene til en halv 
times selvvalgt aktivitet om ugen, og blev fordelt til plejecentrene ud fra 
antallet af beboere. Ordningen kostede 1.700.000 kr. årligt. 

SSU 3: Genindførsel af klippekortsordningen for beboere på kommunens 
plejecentre 

Dato: 07.08.20
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Spørgsmål
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst omkostningen ved fastansættelse af 
yderligere 7 årsværk på kommunens plejecentre

Svar
Gennemsnitslønnen for social- og sundhedsassistenter og social- og 
sundhedshjælpere i Hørsholm Kommune er 36.500 kr. (inkl. tillæg, pension 
osv.). 

Scenarie 1: Det vil koste 3.132.000 kr. at ansætte syv ekstra årsværk 
fordelt på kommunens plejecentre efter antallet af beboere. 

Scenarie 2: Det vil koste 12.528.000 kr. at ansætte syv ekstra årsværk på 
hvert af kommunens fire plejecentre. 

SSU 4: 7 ekstra årsværk på plejecentrene
Dato: 07.08.2020

Center for Sundhed og 
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Spørgsmål
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst omkostningen ved at tilbyde iPads til 
alle borgere, der modtager hjemmepleje eller bor på kommunens 
plejecentre

Svar
Hørsholm Kommunes ældrepleje benytter Samsung Tablets med 
styresystemet Android. Administrationen formoder, at forslaget om at 
tilbyde borgere, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter en 
tablet, indebærer, at den skal kunne integreres med kommunens 
omsorgssystem samt øvrige relevante app’s. En Samsung Tablet, som kan 
integreres med kommunens omsorgssystem koster 3.959 kr. (ekskl. 
moms).

I Hørsholm Kommune bor 236 borgere aktuelt på plejehjem. I første 
halvdel af 2020 modtog 842 borgere gennemsnitligt hjemmepleje pr. 
måned. Det er i alt 1.078 borgere.

Det vil dermed koste 4.267.802 kr. (ekskl. moms) at købe Samsung Tablets 
til alle borgere i Hørsholm Kommune, der modtager hjemmepleje eller bor 
på plejecenter.

SSU 5: iPads til borgere på plejecentrene og i hjemmeplejen
Dato: 07.08.2020

Center for Sundhed og 
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Spørgsmål
Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på SSU2 
”Planlægningsskærmsystem til kommunens plejekrævende borgere” 
(budgetmappen 2018)

Svar
Administrationen læser spørgsmålet således, at der skal tages 
udgangspunkt i baggrundsnotat SSU 2 fra 2018, hvor spørgsmålet lød 
således:

Hvad vil omkostningerne være ved at indkøbe og implementere et 
planlægningsskærmssystem til kommunens plejekrævende borgere a la 
det, de har investeret i blandt andet Odense og Allerød kommune?

Administrationens besvarelse i 2018 var en bruttoopgørelse over, hvad det 
ca. ville koste at indkøbe og implementere planlægningsskærme på 
plejecentrene, hvor der blev differentieret mellem en leaset og en købt 
løsning. 

Både i 2018 og nu læses spørgsmålet således, at plejekrævende borgere er 
beboere på kommunens plejecentre.

Processen omkring arbejdet efter denne besvarelse bestod i første 
omgang af et studiebesøg ultimo 2018, hvor Social- og Seniorudvalget og 
ledere blandt andet fik demonstreret et planlægningsskærmssystem. 

I 2019 blev de afsatte midler til velfærdsteknologi på plejecentrene sat på 
hold på grund af genopretningsplanen, og administrationen arbejdede af 
den grund ikke videre med opgaven. 

Med budgetaftalen for budget 2020 bortfaldt de afsatte midler til 
velfærdsteknologi på plejecentrene fra politikområde 42, og der blev i 
stedet lagt op til, at administrationen skal udarbejde businesscases på 

SSU 6:  Planlægningsskærmsystem til kommunens plejekrævende 
borgere

Dato: 07.08.20
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og Omsorg
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velfærdsteknologiske løsninger, der kan indgå i den økonomiske 
prioritering. 

Administrationen har udarbejdet en strategi for velfærdsteknologi, der skal 
danne grundlag for arbejdet omkring udvælgelse, afprøvning og 
implementering af nye løsninger. En af grundelementerne i strategien er, 
at behovet for velfærdsteknologiske løsninger skal opstå, når der ses en 
mulighed for at højne borgerens livskvalitet, højne arbejdsmiljøet og 
trivslen eller når det bliver tydeligt at en opgave kan løses smartere og 
mere effektivt. Strategien blev førstebehandlet af Social- og 
Seniorudvalget den 22. juni, hvorefter strategien blev sendt i høring hos 
Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd. Social- og Seniorudvalget 
andenbehandler strategien i august, hvorefter administrationen har det 
nødvendige grundlag til at kunne opstarte arbejdet omkring 
behovsafklaring, afsøgning af løsninger på markedet, afprøvning i udvalgte 
enheder og eventuelt implementering i stor skala.

På skærmteknologiområdet er der sket en udvikling i teknologien og i 
brugen af skærme, ikke mindst med COVID-19 som en brændende 
platform. Administrationen har derfor brug for at afklare behovet på 
plejecentrene og herefter afsøge markedet for aktuelle løsninger, inden 
det er muligt at komme med et reelt bud på, hvad indholdet i løsningen 
skal være, hvad økonomien vil være og hvad konklusionen i forhold til 
besvarelse i 2018 vil være. 

Herefter kan administrationen med baggrund i budgetaftalen for 2020 
udarbejde en businesscase, der blandt andet beskriver anlægs- og 
driftsudgifterne til et givent planlægningssystem.

Administrationen har planlagt et møde med leverandøren på løsningen, 
der blev fremvist i Odense, i august.
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Spørgsmål
Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på SSU6 ”Buskørsel på 
plejecentrene” (budgetmappen 2019)

Svar
Kommunens plejecentre har tidligere haft et budget til udflugter, som 
kunne benyttes til bestilling af buskørsel hos Nordsjællands Brandvæsen. 
Det samlede budget på 340.000 kr. årligt blev fjernet med budgetaftale 
2017.

Inden 2017 benyttede plejecentrene typisk midlerne til ugentlige kortere 
udflugtsture i nærmiljøet, og enkelte gange til længere ture. Midlerne blev 
udelukkende benyttet til bestilling af bus hos Nordsjællands Brandvæsen, 
mens plejecentrene selv finansierede ledsagelsen.

Plejecentrene vurderer, at der fortsat er behov for kortere ture i 
nærmiljøet for beboerne på plejecentrene. Busturene skaber kvalitet i 
borgernes hverdag, og turene er med til at skabe gode historier, da der 
tales meget om turene. 

Plejecentrene har sidenhen etableret forskellige praksisser omkring 
busture for beboerne: 

 På Louiselund arrangeres busture ca. en gang om ugen. Busturene 
betales af beboerne.

 Sophielund/Daghjemmet Kammerhuset har i 2018 købt en 
minibus, som bruges til ture ud af huset. Tilbuddet er lige nu gratis 
for beboerne.

 På Margrethelund og Breelteparken er der pt. ikke et tilbud om 
buskørsel til beboerne. 

Margrethelund og Breelteparken har begge ytret interesse om at etablere 
en fælles aftale omkring buskørsel. Jf. KB svar af den 6. august 2020 vedr. 

SSU 7: Buskørsel på plejecentrene
Dato: 07.08.2020
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indkøb af fælles busser til ældreområdet, vurderer administrationen, at 
indkøb af en fælles bus vil øge mulighederne for, at beboere og borgere 
kan tilbydes flere udflugter af social og kulturel karakter.
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Spørgsmål
Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på ”Mulighed for bad 5 
gange om ugen til plejekrævende borgere”

Svar
Administrationen kan bekræfte, at besvarelsen af spørgsmål SSU 2 ved 
budgetproces 2020 ” Vedrørende KB’s politiske bestillinger 2019” stadig er 
gældende1. 

Når en borgers behov for hjælp til bad vurderes, sker dette fortsat med 
udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandard, men også altid efter en 
konkret og individuel vurdering. Det betyder, at nogle borgere får hjælp til 
bad 2 x ugentligt eller hyppigere, hvis der er hygiejnemæssige eller 
helbredsmæssige behov for det.

Hvis vi tilbyder de borgere, der modtager hjælp til personlig pleje (borgere 
på plejecentre, midlertidige pladser og i hjemmeplejen) bad 5 gange om 
ugen, og det antages, at halvdelen vælger bad 3 gange om ugen i stedet 
for den nuværende ene gang, vil udgiften være 1.450.000 kr./årligt. Tager 
alle imod et bad 3 gange om ugen, vil udgiften være 2,9 mio. kr./ årligt. 

Hvis det antages, at halvdelen af borgerne vælger at takke ja til bad 5 
gange om ugen, vil udgiften være 2,9 mio. kr./ årligt, og tager alle imod et 
bad 5 gange om ugen vil udgiften være 5,8 mio. kr./ årligt.

1 Beregningen er baseret på samme baggrundstal som i 2019, og antallet af 
borgere, der modtager hjemmepleje kan ændre sig på samme vis som præmissen 
for antal beboere på plejecentrene vil ændre sig, hvis kommunen udvider sin 
plejeboligkapacitet.

SSU 8: Mulighed for bad 5 gange om ugen til plejekrævende borgere
Dato: 07.08.20

Center for Sundhed 
og Omsorg
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Spørgsmål
Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på SSU7 ”Mulig etablering 
af nye botilbud til udviklingshæmmede” (budgetmappen 2018).

Svar
Baggrundsnotatet er ikke længere aktuelt, idet de foreslåede initiativer er 
gennemført. Disse er nu gennemført, og resultatet fremlægges til drøftelse 
i SSU og MPU på et fællesmøde i august 2020. De samlede volumenstudier 
er vedhæftet som bilag 1.

Volumenstudier
Administrationen har i foråret 2020 fået foretaget en række analyser og 
volumenstudier for at undersøge mulighederne for udbygning af området 
ved Sophielund Plejecenter og området, der grænser op til PH Park. Der 
blev i forbindelse med budget 2019-2022 afsat 0,5 mio. kr. til 
forundersøgelser vedrørende opførelse af kommunale ældreboliger, 
plejeboliger og botilbud til unge udviklingshæmmede i tilknytning til 
Sophienlund. Arbejdet blev udskudt fra 2019 til 2020 som følge af 
Genopretningsplanen for 2019.

Volumenstudierne er udviklet i tæt samarbejde med en følgegruppe. 
Følgegruppen består af repræsentanter fra Handicaprådet, Seniorrådet, 
DAB Bolig, Sophielund Plejecenter, Aktivitetscenteret samt Center for Børn 
og Voksne. Arbejdsgruppen består af konsulenter fra KANT Arkitekter, 
Aarstiderne Arkitekter og SWECO samt medarbejdere fra Plan og Byg i 
Hørsholm Kommune. Der har været afholdt to workshops på tværs af 
følgegruppen og arbejdsgruppen i april og maj 2020 med formål at 
forventningsafstemme og dele fælles vision ved en eventuel fremtidig 
udbygning af området. 

Der er udarbejdet 4 volumenstudier, der kan videreudvikles individuelt 
eller samlet. Volumenstudierne er primært fokuseret på byggefelt 1 (B1) 
og udformningen af bofællesskabet for udviklingshæmmede samt en mulig 

SSU 9:   Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på SSU7 ”Mulig 
etablering af nye botilbud til udviklingshæmmede” (budgetmappen 2018).

Dato: 05.08.2020

Center for By og Miljø
Team Plan og Byg

horsholm.dk

Kontakt
Katrine Langer

Centerchef
KLA@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 2060
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udvidelse af det eksisterende Plejecenter, med demensboliger. De 4 
scenarier er yderligere beskrevet nedenfor.

Der er endvidere vist principper for, hvordan byggemulighederne på 
byggefelt 2 (B2) kan udvikles inden for eksisterende rammer og ved en 
eventuel relokalisering af eksisterende materielgård. Dette er beskrevet 
yderligere under ”Scenarie 4”. 

Parkeringskrav er oplyst, men der er i forbindelse med arbejdet ikke 
udarbejdet en egentlig trafikanalyse og kortlægning af 
parkeringsforholdene, dette skal ske ved i det videre arbejde med 
planlægning for området. 

Figur 1 Illustrationen viser placering af byggefelt B1 og B2

Scenarie 1
Bofællesskab for udviklingshæmmede, B1

Bofællesskabet placeres på byggefeltets sydligste del som et hængsel 
mellem Sophielund og PH Park. Bebyggelsen indpasser sig til det faldende 
terræn disponeret i en klyngestruktur, som små huse i et plan. 
Bofællesskabet udlægges på øvre niveau sammen med eksisterende 
plejecenter (ca. kote 23.4) det forbindes til PH park med trappeforløb, der 
kan bruges ift. adgang fra Sophielund til PH Park.

Fællesrum og servicearealer ”spændes ud” mellem volumenerne som et 
overdækket ude/inde rum, der både er indgang til 4 af boligerne samt har 
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faciliteter til personale og beboere, såsom vaskeri, fælleskøkken og 
opholdsarealer. 
I alt udlægges ca. 830 m2 og 10 boliger. 

Figur 2 Illustration i 3D af bofællesskabet for unge udviklingshæmmede

Scenarie 2
Udvidelse af Sophielund Plejecenter og aktivitetshus/personalefaciliteter, 
B1

I scenariet udlægges der to enheder af 8 boliger, i alt 16 boliger. 
Bygningsvolumenerne er drejet i forhold til hinanden, så der dannes indre 
gårdrum. Gårdrummet mod vest åbner op mod PH Park og 
terrænniveauerne kan sikre plejecenterets beboere tryghed og sikkerhed, 
uden fare for at forvilde sig væk. 

Bygningerne kan udnytte terrænfaldet, så der fx kan etableres et nyt 
demensaktivitetscenter i stueplan mod PH Park. Herved vil plejecenteret få 
tættere og enklere forbindelse til aktiviteter, der er skræddersyet til deres 
behov. 

Udlægget har 16 plejeboliger udlagt med service og fællesareal. I alt er 
plejecenteret ca. 1.200 m2. Nedre niveau kan justeres efter behov, men 
der kan opnås op til ca. 1.600 m2. P- behov vil være 23 p-pladser.
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Figur 3 Illustration i 3D af udbygning af det eksisterende Sophielund Plejecenter

Scenarie 3
Seniorboliger i punkthus med bevarelse af den eksisterende materielgård, 
B2

Hvis materielgården bevares, hvor den ligger i dag, kan der stadig
udlægges en mindre bebyggelse på B2 området. Dette kan fx være et 
punkthus i stil med de eksisterende i Sophielund. Punkthuset kan ligge i 
forlængelse af materielgården, og der kan etableres et p-areal i forbindelse 
med boligerne. 

Bebyggelsen kan etableres i 3 etager, dog skal der tages højde for 
nærheden til nabobebyggelsen og derved indkiksgener. 

Punkthuset kan etableres i 3 etager med et samlet etageareal på ca. 900 
m2 og ca. 12 boliger. 

De vil have en anden p-norm end plejeboligerne
og bofællesskabet for udviklingshæmmede, så deres p-behov vil være 1,5 
p-plads / bolig, i alt 18 p-pladser.
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Figur 4 Illustration af udbygning med ét punkthus med seniorbefællesskab på B2

Scenarie 4
Seniorbofællesskab, hvor materielgården flyttes, B2

Hvis materielgården flyttes til fx Sophiehus vil B2-området bedre kunne 
udnyttes. Det ville give mulighed for at bygge en tæt/lav-bebyggelse, fx et 
seniorbofællesskab eller et andet slags bofællesskab i 1 eller 2 etager.

Hvis dette ønskes, skal der være særligt fokus på forholdet med 
nabobebyggelsen, som matriklen støder op mod og vejbyggelinjen
mod øst.

I dag er området bevokset med større træer, der fungerer som en visuel 
bufferzone mellem Sophielund og nabobebyggelsen. Flere af disse ville 
måtte fjernes for at gøre plads til bebyggelsen. Til gengæld vil en tæt/lav-
bebyggelse, der er rykket tilbage fra matrikelskel, være mindst mulig 
invasiv ift. indkiksgener mod nabobebyggelsen.

Bebyggelsen kan udlægges i et eller to plan eller en blanding af disse alt 
efter hvilke behov og ønsker, der er til et seniorbofællesskab.

I alt kan der udlægges mellem 1.100 og 2.200 m2 (12-24 boliger). Mod 
nordøst udlægges et parkeringsområde til bebyggelsen, i alt vil der være 
behov for ca. 18-36 p-pladser. De mindre fællespladser kan også aktivere
punkthusenes kantzoner.
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Figur 5 Illustration af fortætning med punkthuse i det grønne bælte. Materielgården flytter 
til fx Sophiehus.

Figur 6 Opsamlende illustration med udbygning af plejecenter, bofællesskab for unge 
udviklingshæmmede på B1 samt seniorbofællesskab på B2.

Målgruppen for nye botilbud til unge udviklingshæmmede
Ved at gennemgå alle aktuelle sager på børne – og voksenhandicap-
området, har administrationen i Center for Børn og Voksne ajourført en 
liste fra 2018 over forventede boligbehov.  

Med afsæt i arbejdsgruppens anbefaling om at målgruppen for de nye 
botilbud er unge med udviklingshæmning, herunder med Downs syndrom 
og mental retardering, som kan bo i et botilbud opført efter 
almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85, har 
administrationen givet et skøn over antallet af borgere i målgruppen.   
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Administrationen skønner, at der er seks unge i målgruppen, og for hvem 
et botilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 
85 kan være det rette botilbud. Vurderingen af om det er det rette 
botilbud for den unge, sker på baggrund af en aktuel og konkret vurdering. 
Dertil kommer seks unge, som administrationen vurderer, er i målgruppen, 
men hvor det er mere usikkert om de nye botilbud kan tilgodese de unges 
behov for botilbud.  

Oversigten over målgruppen og dens forventede behov for et botilbud, er 
en prognose, der løbende kan ændre sig, idet støttebehovet ligesom 
ønsket om i hvilken kommune den unge vil bo, kan ændre sig over tid. Der 
er tale om en lille gruppe af unge, hvor det er svært at vurdere 
støttebehovet år frem. Flere af de unge bor allerede udenfor Hørsholm, og 
ingen af de unge på listen er blevet spurgt, om de vil bo i Hørsholm i de 
nye boliger.  

Hvis Hørsholm Kommune ikke har nok unge i målgruppen, når de nye 
botilbud er opført, kan pladserne imidlertid sælges til andre kommuner 
eller kommunen kan overveje at udvide målgruppen.     

Driftsøkonomi 
Arbejdsgruppen anbefalede i 2018, at der af hensyn til de driftsmæssige 
fordele, herunder normering samt fagligt fællesskab for det pædagogiske 
personale, opføres botilbud/bofællesskab til i alt 8-10 beboere.  

Til botilbuddene forventes tilknyttet pædagogisk personale svarende til en 
halv stilling pr. beboer. Med 8 beboere betyder det 4 stillinger med en 
gennemsnitlig løn på 495.000 kr. Samlet vurderer administrationen, at løn 
til personale, ledelse, administration, overhead og diverse aktiviteter 
fordrer et budget på ca. 2.6-3.0 mio. kr. Hertil skal lægges husleje for 
fællesarealer, som endnu er uvis.

Konklusion
Før der arbejdes videre, skal der træffes beslutning om hvilket eller hvilke 
scenarier, der skal arbejdes videre med. Såfremt det ønskes, at der skal 
arbejdes videre, skal der afsættes økonomi.
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Indledning
Hørsholm Kommune har vurderet at der er et fortætningspotentiale på Sophielund Pleje-
center. Det skal derfor afsøges hvorledes ca. 2 x 2000 m² store volumener vil kunne ind-
passes i og med området. Bygningsvolumenerne er tiltænkt som en boligkapacitetsudvi-
delse der understøtter et bofællesskab for unge udviklingshæmmede + evt udvidelse af 
Sophielund plejecenter.

Volumenstudierne er udviklet i samarbejde med følgegruppen bestående af interessenter 
fra handicaprådet, Sophielund plejecenter, Hørsholm kommune, Børn og voksne (BOV) og 
Sundhed og Omsorg (SOM) samt boligselskabet DAB er der udarbejdet 4 volumenstudier, 
der kan videreudvikles individuelt eller samlet. 

Volumenstudierne har primært fokuseret på byggefelt 1 og udformningen af bofællesska-
bet for udviklingshæmmede samt en mulig kapacitetudvidelse af eksisterende Plejecenter.

Der er vist principper for hvordan byggemulighederne på byggefelt 2 kan udvikles inden for 
eksisterende rammer og ved en eventuel relokalisering af eksisterende materialgård.

Parkeringskrav er oplyst, men grundet usikkerhed om hvorvidt der er en over-eller underka-
pacitet i Sophielund idag og i fremtiden, er parkering ikke udlagt.

Bygherre
Hørsholm Kommune
Center for By og Miljø
Team Plan og byudvikling
Anne Sofie Elgaard Sørensen, Byplanlægger
ases@horsholm.dk

Rådgivere
KANT Arkitekter
Sebastian soelberg, kreativ leder 
sms@kant.dk

Birgit Worm, brugerprocesansvarlig
bwo@kant.dk

Årstiderne arkitekter
Cathrine Thingstadengen, spaceplanner
ct@aarstiderne.dk

Sweco
Mathias Sdun, trafikplanlægger
mathias.sdun@sweco.dk

Styregruppe
Hørsholm Kommune Ole Stilling Direktør for By og Erhverv
Hørsholm Kommune Katrine Aare Langer Centerchef for By og Miljø
Hørsholm Kommune Dorte Dahl Centerchef for Sundhed og Omsorg
Hørsholm Kommune Klaus Poulsen Centerchef for Børn og Voksne

Følgegruppe:
Organisation Navn
Hørsholm Kommune Vibeke Alberg Leder i Sundhed og Omsorg, SOM
Hørsholm Kommune Trine Møller Lagoni Specialkonsulent, Børn og Voksne, BOV
Hørsholm Kommune Jeanne Bertelsen Myndighedsleder, Børn og Voksne, BOV
Hørsholm Kommune Mona Jakobsen Dybdal Landskabsarkitekter og projektmedarbejder, PH Park
Hørsholm Kommune Helle Paaske Skude Specialkonsulent, center for Sundhed og Omsorg
Hørsholm Kommune Rikke Korsgaard Larsen Teamleder, PLAN
Hørsholm Kommune Anne Sofie Elgaard SørenseByplanlægger, projektleder
DAB Bolig Steen Ejsing Byggechef, Byg & Renovering
DAB Bolig John Oberg Driftschef
Handicapråd Gunnar Teis Hansen
Handicapråd Jeannette Birkelund 
Seniorråd Lisbeth Schmolker
Sophielund Plejecenter ledelse Pia Bærentzen Centerleder for Sophielund Plejecenter
Aktivitetscenteret Sophielund Birgit Jul Jensen Centerleder for Aktivitetscenteret Sophielund
KANT Arkitekter Birgit Worm Arkietkt, brugerinddragelse og - processer
KANT Arkitekter Sebastian Soelberg Arkitekt
SWECO Mathias Sdun Trafikplanlægger
AARSTIDERNE Arkitekter Cathrine Thingstadengen Spaceplanner

DENNE MAPPE UNDERSTØTTES AF FLG. DOKUMENTER:

1. VISIONSWORKSHOP_SOPHIELUND PLEJECENTER_23.4.2020
2. MIDTVEJSMØDE _PRÆSENTATION_KANT_18052020
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SOPHIENLUND

Sophielund er opført op gennem 1980-
erne til 00´erne - og plejecenteret er 
senest udbygget i 2006.

Bebyggelsen omfatter plejeboliger og 
ældreboliger samt et  fælles aktivitets-
center.

Plejecenteret er opført i 1 etage og funge-
rer som et bofællesskab for 60 borgere, 
som lider af moderat til svært demens-
sygdom. 

Ældreboligerne er opført som 1- etages 
rækkehuse og 3- etages punkthuse.

Aktivitetscenteret har en selvstændig del 
- kammerhuset - der er udlagt til brug 
for plejecenteret - men grundet belig-
genheden bruges det primært af udefra-
kommende. DAB har deres materialgård, 
der ligger i områdets sydøstlige hjørne 
- mens driftskontoret ligger i den nordlige 
del af bebyggelsen. 

Sofiehuset er en solitær bygning der er 
istandsat og bruges som foreningshus af 
udefrakommende interessenter.

Aktivitetscentret er delvis i 2 etager. 

Sophielund er vejbetjent via privat fæl-
lesvej fra Alsvej. Aktuelt er anlagt 140 
parkeringspladser.  Terrænet falder fra 
Sophielund bebyggelsen i øst ned mod 
det kommende PH park i vest med ca. 5 
m.

Vest for Sophielund, på skråningen ned 
mod det nedrevne sygehus, er indbygget 
overskudsjord fra byggeriet på So-
phielund.

Sophielund
HØRSHOLM KOMMUNE

MATRIKLER, KRAK

SKRÅFOTO

Kommende 
PH PARK

BOLIGER FOR ÆLDRE OG 
BORGERE MED HANDICAP

127 boliger

Aktivitetscenter

PLEJECENTER
60 BOLIGER

mailto:https://map.krak.dk/%3Fc%3D55.892716%2C12.500017%26z%3D17%26l%3Daerial%26q%3D%2522sophielund%252085%2522%3Bgeo%26som%3D0?subject=
mailto:https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx%3Fproject%3DDenmark%26lon%3D10.2027929%26lat%3D56.1277927?subject=
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Udviklingsplan for PH Park 
 
I december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen ”Udviklingsplan for PH Park”, 
der fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab. Landskabet 
skal sammen med bebyggelsernes variation i udformning og materialer, være med 
til at give området sin unikke karakter. Hovedgrebet er et sølandskab, hvor der 
mellem bebyggelserne sikres plads til landskabet og det grønne og blå, en 
forudsætning for planen er derfor, at parkering primært etableres i konstruktion 
under terræn. I forbindelse med udviklingsplanen traf Kommunalbestyrelsen en 
principbeslutning om at investere i landskabet, herunder terrænarbejder, 
adgangsveje mm. Novafos har endvidere truffet beslutning om at investere i søen, 
der kan være med til at løse fremtidige klimamæssige udfordringer i området. 
 
Udviklingsplanen dannede efterfølgende grundlag for 2 udbud, først udbud af 
byggefelt 1 og 2 i februar 2018, hvoraf byggefelt 2 blev solgt. Senere på året 
udbød Hørsholm kommune byggefelt 1, 3 og 4. Der blev i marts 2019 indgået en 
betinget købsaftale på byggefelt 1, 3 og 4. Tilbudene, der er udpeget som vindere, 
følger Udviklingsplanens principper for bebyggelse.  
 
Eksisterende forhold 
Lokalplanområdet ligger i byzone og udgør 56.906 m². Området er op igennem 
tiden udbygget og i forbindelse hermed er terrænet blevet bearbejdet. I 2017 blev 
de gamle hospitalsbygninger nedrevet for at give plads til den kommende 
byudvikling. 
 
Vejbetjeningen sker i dag fra henholdsvis Bolbrovej og Højmosen, endvidere er 
der adgang til den sydøstligste del af grunden fra stikvejen Hasselvej. Mod øst er 

Sølandskab
I december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen ”Udviklingsplan for PH 
Park”, der fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab. 
Landskabet skal sammen med bebyggelsernes variation i udformning og 
materialer, være med til at give området sin unikke karakter. Hovedgrebet 
er et sølandskab, hvor der mellem bebyggelserne sikres plads til landska-
bet og det grønne og blå, en forudsætning for planen er derfor, at parkering 
primært etableres i konstruktion under terræn. I forbindelse med udviklings-
planen traf Kommunalbestyrelsen en principbeslutning om at investere i 
landskabet, herunder terrænarbejder, adgangsveje mm. Novafos har end-
videre truffet beslutning om at investere i søen, der kan være med til at løse 
fremtidige klimamæssige udfordringer i området.

Den endelig plan er udarbejdet af Vandkunsten, Cobe og SLA.

Bebyggelserne udseende  
Boligklyngerne skal ligge som fortættede boligøer omkring søen, hver klynge 
med en ensartet karakter og materialesammensætning. Det sammenbin-
dende element mellem alle fire boligklynger skal være en base af lyse tegl. 
Materialer over denne base kan sammensættes af ekempelvis træ, tombak, 
zink og naturskifer. Lokalplanen fastsætter, at der skal være en varieret ma-
terialesammensætning på tværs af de fire boligklynger, så hver boligklynge 
får sin egen identitet og er med til at skabe et varieret og sammensat om-
råde. Basens materialer skal være i lys gul tegl med mulighed for at variere i 
form, forbandt og tone. Nedenstående billeder viser referencer på farve mm.

1. Forbindelser og sammenhænge
2. Hørsholms egenart: At bo ved søen
3. Boligklynger og fællesskab



Sophielund og DAB
Bygninger &landskab

Komplekset
Komplekset består af et dagcenter, ældreboliger og handicapboliger. Pro-
jektet er udført i gult tegl, som sammenbindende element mellem de for-
skellige volumener og skalaer. Diverse træværkselementer er malet i en klar 
blå farve, som tillægger elementerne en skulpturel kvalitet. 

De 151 boliger er bygget over to etaper, og området rummer både punkt-
huse, længer og parcelhuse. Lejlighederne har små, men visuelt sam-
menkoblede og handicapvenlige planer. I det brugerstyrede aktivitets- og 
dagcenter findes værksteder, bibliotek og ergo- og fysioterapirum, samt 
opholdsrum. Området bindes sammen af den frodig park med formklippe-
de buske.

Boligerne er en afdeling under Hørsholms almene boligselskab der admini-
streres af DAB. Servicearealerne, herunder dagscenteret ejes formodentlig 
af Hørsholm kommune.

Boligerne varierer fra 1 rums boliger på 56 kvm til 3 rums boliger på 81 kvm 
fordelt med:

24 stk 1 rums boliger
137 stk 2 rums boliger
26 stk  3 rums boliger

Tegnestuen Virumgård • Holm & Grut arkitekter | 1990 - 1995



6

FORTÆTNINGSMULIGHEDER 



7

B1

B2

sophiehus

Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

Sophielund | fortætningsmuligheder
GENERELT:

Efter visionsworkshoppen blev projektgrup-
pen klogere på ønsker og tanker omkring 
Sophielund, og fokuserede den oprindelige 
opgave yderligere:

Hjemmeplejen: Hjemmeplejen kræver et noget 
større volumen end der pt er mulighed for i 
projektet og er derfor ikke med i de videre stu-
dier for Sophelund.

Ældreboliger: Er et stort ønske, men er pt ikke 
med i volumenstudierne for fortætningen af 
sophielund

Demensboliger: Det fastholdes at undersøge 
mulighederne for udvidelse af Sophelund ple-
jecenter

Bofællesskab for udviklingshæmmede: Der 
fokuserers på at tilvejebringe volumenstudier 
der  tager udgangspunkt i de tanker og diskus-
sioner der har været omkring bo-fællesskabet i 
arbejdsgrupperne.

GENERELT:
Byggefelt B1 var/er det mest attraktive for beg-
ge grupper.

For plejecenteret er det en nødvendighed at 
udvide den eksisterende struktur i for at sikre 
bedst mulige drifts forhold - og fællesskab be-
boerene imellem. Denne udvidelse kan derfor 
enkles ske på byggefelt B1

For Bofællesskabet udtrykte man et stærkt 
ønske om at være en del af det kommende 
PH-Park, som bedst muligt tilvejebringes på 
byggefelt B1

Byggefelt B2 ligger bynært og er derved også 
attraktivt, men med vejbyggelinje og et poten-
tielt svært forhold til nabobebyggelsen vil en 
fortætning her måske være problematisk

Derfor har det primært været byggefelt B1 der 
har været fokus på i forbindelse med volumen-
studierne - men det betyder naturligvis ikke at 
B2 byggefeltet ikke  skal bebygges.

PH 
PARK
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Sophielund | fortætningsmuligheder
FØLGEGRUPPE | ØNSKER TIL PLACERING

SOPHIELUND + PH PARK 3D SKITSE

BOFÆLLESSKAB 

FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

UDVIDELSE DEMENSPLEJEHJEM
+ EVT NYT AKTIVITETSCENTER

SENIORBOLIGER
BOFÆLELSSKAB

MATERIALGÅRD

SOFIES HUS

KAMMERHUSETLOGISTIK

PARKERING:
Der er lavet en rapport tidligere, der konklude-
rer at der er et kapacitetsoverskud på parke-
ringer.

Visionsworkshoppen pegede på at dette må-
ske ikke var et retvisende forhold.

Det kan betyde der vil være behov for at 
etablere yderligere p-pladser, men det skal 
undersøges nærmere.
 
I indeværende undersøgelser vil der derfor 
blive beskrevet hvor meget parkeringskrav 
det nye byggeri udløser.

Med fokus på brugerskaren (plejehjemsbe-
boere og udviklingshæmmede) tages den 
nuværende p-norm for plejecenteret (der 
dækker person, personale og gæsteparke-
ring) i brug - dvs. 1 p-plads pr. 125 m2 bolig

BEREDSKAB
evt udbygning kan kræve øget indsatsmulig-
hed - dette kan løses med en brandvej på 2,8 
m i udbygningens længde.

Brandvejen skal være farbar og ryddet uanset 
årstid og bærer en totalvægt på min. 18 Tons.
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Sophielund | Fortætning
B1 BYGGEFELTET
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B1:BOFÆLLESSKAB
 FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE
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Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
INDLEDENDE OVERVEJELSER

NYBYG - ENHED

Uddrag fra notat:
Arbejdsgruppen anbefaler i stedet, at der opføres botil-
bud/bofællesskab til unge med udviklingshæmning, her-
under til unge med Downs syndrom og mental retardering

Det er med etableringen af botilbuddene vigtigt, at der 
skabes et udgangspunkt og en ramme, som giver de bed-
ste muligheder for unge med udviklingshæmning for at 
leve et værdigt liv, for at være en del af samfundet og for 
at udvikle og udnytte deres ressourcer.

De centrale tanker og værdier, der ligger bag visionerne 
for de nye botilbud, harmonerer i meget høj grad med 
tankerne bag PH Park, og navngivningen heraf: Mangfol-
dighed, ligeværdighed, harmoni i forskelligheden, toleran-
ce, inklusion og det hele liv.

PEJLEMÆRKER
Bofællesskaberne bør anlægges ud fra KLYNGETANKEN, så-
ledes at der gives mulighed for passende kontakt mellem 
de enkelte beboere. Afhængig af beboergruppens sam-
mensætning vil der være behov for en løsning, hvor bebo-
erne har direkte adgang til deres egen bolig og en løsning, 
hvor beboerne skal gennem fælles køkken/opholdsrum.

Botilbuddene kunne således for eksempel bestå af en bo-
liggruppe på XX selvstændige lejligheder/kædehuse med 
tilhørende fælleshus og en boliggruppe på YY boliger pla-
ceret om et fælles indendørs opholds/køkkenrum.

Fællesfaciliteter indrettes dels med opholdsareal og fælle-
skøkken, samt fælles vaskeri. Herudover etableres i tilbyg-
ning depotrum/pulterrum til hver bolig, samt skur, cykel-
parkering etc

Bebyggelserne disponeres og designes således, at det 
vægtes, at det først og fremmest er beboernes hjem og 
disponeringen af arealer prioriteres til bolig.

Beboerne skal have mulighed for fællesspisning og ind-
dragelse omkring madlavningen, dyrke de sociale relatio-
ner og udvikle en positiv social identitet med andre ord en 
tryghedsbase, hvis formål er at undgå isolation fra sam-
fundet

De arbejdspladsmæssige forhold for personale samt øvri-
ge støttefaciliteter disponeres og designes under hensyn-
tagen hertil, således at boligarealet optimeres og instituti-
onsudtrykket minimeres.

Arbejdsgruppen anslår, at der til ti beboere vil 
være behov for en samlet bebyggelse på ca. 1000 
m2 samt et antal m2 til terræn, adgangsforhold 
og parkering.

FÆLLESAREAL
INDENDØRS

PERSONALE

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

FÆLLESAREAL
UDENDØRS

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

FUNKTIONSTDIAGRAM

PH PARK

SOPHIELUND

Der har været mange indledende overvejelser om 
hvad et bofællesskab for udviklingshæmmede 
skal indeholde. For at lave volumenstudier skal 
vi derfor både definerer størrelsen på bofælles-
skabet men også funktionerne - på et overordnet 
niveau.

Der er taget udgangspunkt i en bebyggelse med 
12 enheder, med et fællesareal samt et sercicea-
real - ialt ca. 1.000 m2.

Klyngetanken har være fremhævende i de tidli-
gere diskussioner hvorved det er denne tanke der 
er viderebearbejdet.
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sophiehus

Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
INDLEDENDE OVERVEJELSER

BOFÆLLESSKAB

Bofællesskabet placeres på byggefeltest 
sydligste del som et hængsel mellem So-
phielund og PH park

Bebyggelsen indpasser sig til det faldende 
terræn disponeret i en klynge struktur som 
små huse i etplan

Bofællesskabet udlægges på øvre niveau 
sammen med eksisterende plejecenter (ca. 
kote 23.400) det forbindes til PH park med 
trappeforløb - stien mod syd kan bruges ift 
tilgængeligheds adgang fra Sophielund til 
PH park

Fællesrum/serviceareal spændes ud mel-
lem volumenerne som et overdækket - ude 
inde rum der både er indgang til 4 af boli-
gerne samt har faciliteter til personale og 
beboere - såsom vaskeri, fælleskøkken og 
opholdsarealer

ialt udlægges der ca. 830 m2 og 10 boliger

INFRASTRUKTUR

Der etableres en vendeplads i forbindelse 
med varelevering til bofællesskabet

vejarealet ligger parallelt med det planlagte 
stiforløb så vejprofilet ikke skal krydses

Bebyggelsen kræver ca. 8 P-pladser
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Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
VOLUMENUDLÆG | HELHEDSPLAN

3D skitse

BOFÆLLESSKAB 

FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE
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Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
VOLUMENUDLÆG

3D skitse
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udsnit 1:500

Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
PLANUDLÆG

VENDEPLADS
 - VARELEVERING

BRAN
D

VEJ

HAVEHAVEHAVE

TRAPPE PH PARK

▲ FORBINDELSE 
PLEJECENTER

FORBINDELSE 
PH PARK ▼

ANKOMST

PLEJEC
EN

TER
 BYG

N
IN

G

HAVE

HAVEHAVE

HAVE

FÆLLES HAVE

FÆLLESLOKALER

SERVICE

Nøgletal - bofællesskab
Bofællesskab Bolig Netto Brutto forv.Husleje
Bolig 2 rum st.1 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.2 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.3 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.4 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.5 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.6 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.7 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.8 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.9 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.10 51 65 5.687,50 kr.   
Total 12 510 650
Fælles 168
Ikke støtteberettiget areal
service 50

TOTAL BBR areal 700
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Fælleshuset tænkes med assymetrisk tag-
hældning - som en let struktur der skaber for-
bidnelse mellem plejecenteret enkle arkitektur 
og PH-park mere ekspressive

Omkring det etableres små næsten ikoniske 
etplans boliger med saddeltag - disse kan 
også laves assymetriske for at understrege 
forholdet til PH PARK

Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
PRINCIPSNIT

principsnit 1:200
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Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
SKYGGEDIAGRAMMER

JÆVNDØGN KL. 09.00 JÆVNDØGN KL. 12.00 JÆVNDØGN KL. 16.00

SOMEMRSOLHVERV KL. 09.00 SOMEMRSOLHVERV KL. 12.00 SOMEMRSOLHVERV  KL. 16.00
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B1: UDVIDELSE PLEJECENTER
+ NYT AKTIVITETSHUS/PERSONALEFACILLITETER
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Serviceareal
Boligareal/ fællesareal

Gangareal 50/50)

IKKE MÅLFAST

Sophielund | plejecenter
FUNKTIONSPROGRAM

Funktionsprogrammet lægger sig op af det 
eksisterende plejecenter og benytter sig af 
samme fordeling mellem bolig og serviceare-
al - samt optimerer adgangsforholdene mest 
muligt

skærmet 
have bolig

bolig

bolig

bolig

FUNKTIONSTDIAGRAM

skærmet 
have



20

sophiehus

Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

Sophielund | udvidelse Plejecenter
INDLEDENDE OVERVEJELSER

Plejecenter - Gårdhaverne

I forslaget udlægges der to enheder af 8 boli-
ger - ialt 16 boliger

bygningsvolumenerne er drejet i forhold til 
hianden så der dannes indre gårdrum

Gårdrummet mod vest åbner op mod PH park 
men terræn niveauerne kan sikre havens 
beboere er trygge og sikre - uden fare for at 
forvilde sig væk

Bygningerne kan udnytte terrænfaldet så der 
etableres et nyt demens aktivitetscenter i 
stueplan mod PH park - herved vil Plejecente-
ret få tættere og enklere forbindelse til aktivi-
teter der er skræddersyet til deres behov



21

Sophielund | udvidelse Plejecenter
VOLUMENUDLÆG | HELHEDSPLAN

3D skitse

UDVIDELSE DEMENSPLEJEHJEM
+ EVT NYT AKTIVITETSCENTER
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
VOLUMENUDLÆG

3D skitse
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
PLANUDLÆG

Udlægget har 16 plejeboliger udlagt med 
service og fællesareal ialt er plejecenteret 
ca 1.200 m2

Nedre niveau kan justeres efter behov 
men der kan opnåes op til ca. 1.600 m2

Ialt udlægges der 2.800 m2 hvoraf ca. 
2.200 m2 er BBR arealer - dette areal kan  
justeres efter behov + dagslysforhold i 
Parterre ift. Brugbare arealer

P- behov vil være: 23 p-pladser

planudsnit 1:500
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
PRINCIPSNIT

Plejecenteret:

SNIT 1:200
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
SKYGGEDIAGRAMMER

JÆVNDØGN KL. 09.00 JÆVNDØGN KL. 12.00 JÆVNDØGN KL. 16.00

SOMEMRSOLHVERV KL. 09.00 SOMEMRSOLHVERV KL. 12.00 SOMEMRSOLHVERV  KL. 16.00
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Sophielund | Fortætning
B2 BYGGEFELTET
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Sophielund | fortætningsmuligheder
BYGGEFELT 2

SOPHIELUND + PH PARK 3D SKITSE

SENIORBOLIGER
BOFÆLLESSKAB

MATERIALGÅRD

SOFIES HUS

KAMMERHUSETGENERELT:
Byggefeltet ligger på et skrånende terræn for-
holdsvist tæt på nabobebyggelsen - private 
parcelhuse. En bebyggelse her vil sandsynlig-
vis kræve god dialog med nabobebyggelsen 
for at gennemføres uden indsigelser.

Byggefeltets udformning besværliggører 
en sammenhængende bebyggelse - men 
hvis Materialgården kan relokaliseres  vil der 
kunne skabes en mere sammenhængende 
bebyggelse på byggefeltet

DRIFT/MATERIALGÅRD
I visionsworkshoppen var der tale om at 
materialgården måske lå uhensigtsmæssigt 
driftsmæssigt.

I en videre bearbejdelse kan det derfor over-
vejes om det evt. kan flyttes til anden lokation 
i Sophielund - eller måske etableres et andet 
sted, uden for sophielund.

Mulige lokationer kunne være i SOFIEHUSET, 
eller som en del af KAMMERHUSET. Begge nye 
lokationer kunne indebærer at der blev etab-
leret aktivitetshus til plejeboligerne andet-
steds - måske som en del af deres udvidelse.

Dette er dog kun tanker - ikke beslutninger
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B2: SENIORBOLIGER I PUNKTHUS
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sophiehus

Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

B2

Hvis materialgården bevares kan der stadig 
udlægges en mindre bebyggelse på B2 områ-
det - fx. et punkthus i stil med de eksisterende 
i Sophielund

Punkthuset kan ligge i forlængelse af mate-
rialgården og der kan etableres et p-areal i 
forbindelse med boligerne

Bebyggelsen kan etableres i 3 etager - dog 
skal der tages højde for nærheden til nabobe-
byggelsen og derved indkiksgener

Sophielund | seniorboliger i punkthus
B2 OMRÅDET - MED MATERIALGÅRD
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3D skitse

SENIORBOLIGER
PUNKTHUS

MATERIALGÅRD

Sophielund | seniorboliger i punkthus
B2 OMRÅDET - MED MATERIALGÅRD
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Punkthuset kan etableres i 3 etager med et 
samlet etageareal på ca. 900 m2 og ca. 12 
boliger

De vil have en anden p-norm end plejeboli-
gerne og bofællesskabet for udviklingshæm-
mede, så deres p-behov vil være 1,5 p-plads /
bolig

ialt 18 p-pladser

PUNKTHUS

PUNKTHUS

PARKERING

MATERIALGÅRD

MATRIKELSKEL

VEJBYGGELINJE

HAVER

HAVER

HAVER

HAVER

PUNKTHUS 3 ETAGER

3D skitse

udsnit 1:500

Sophielund | seniorboliger i punkthus
B2 OMRÅDET - MED MATERIALGÅRD
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B2: SENIORBOFÆLLESSKAB
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GENERELT:

Hvis materialgården flyttes til fx. Sophiehus vil 
2 området bedre kunne udnyttes

Det ville give mulighed for at bygge en tæt-
lav bebyggelse - fx. et seniorbofællesskab 
eller et andet slags bofællesskab i 1 eller 2 
etager

Hvis dette ønskes skal der være særligt fokus 
på forholdet med nabobebyggelsen som 
matriklen støder op mod og vejbyggelinjen 
mod øst.

Idag er området bevokset med større træer, 
der fungerer som en visuel bufferzone mellem 
Sophielund og nabobebyggelsen.

Flere af disse ville måtte fjernes for at gøre 
plads til bebyggelsen

Til gengæld vil en tæt-lav bebyggelse der er 
trykket tilbage fra matrikelskel være mindst 
mulig invasiv ift. indkiksgener mod nabobe-
byggelsen

sophiehus
Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

Sophielund | senior bofællesskab
B2 OMRÅDET - UDEN MATERIALGÅRD

B2
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BOFÆLLESSKAB
RÆKKEHUSE

MATERIALGÅRD

Sophielund | senior bofællesskab
B2 OMRÅDET - UDEN MATERIALGÅRD
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Bebyggelsen kan udlægges i et eller to plan 
elelr en blanding af disse - alt efter hvad be-
hov og bofællesskab tænkes som

Ialt kan der udlægges mellem 1.100 og 2.200 
m2 ( 12-24 boliger)

Mod nordøst udlægges der et parkeringsom-
råde til bebyggelsen ialt vil der være behov for 
ca. 18-36 p-pladser

De  mindre fællespladser kan også aktiverer 
punkthusenes kantzoner 

PUNKTHUS

PUNKTHUS

RÆKKEHUSE 1-2 PLAN RÆKKEHUSE 1-2 PLAN

RÆ
KK

EH
US

E 
1-

2 
PL

AN

RÆ
KK

EH
US

E 
1-

2 
PL

AN

PARKERING

MATRIKELSKEL

VEJBYGGELINJE

HAVER HAVER

HAVER

HAVER

FÆLLESSTIFÆLLESPLADS

OPHOLD

Sophielund | senior bofællesskab
B2 OMRÅDET - UDEN MATERIALGÅRD
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SAMMENFATTENDE
VOLUMENUDLÆG
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Sophielund | fortætningsmuligheder
OPSUMMERING

UDVIDELSE PLEJECENTER
Plejeboliger : 16 stk

Areal:  1.200 m2

NYT AKTIVITETSHUS
Aktivitetslokaler: 1.000 m2
depot&personale: 600 m2

BOFÆLLESSKAB  FOR
UDVIKLINGSHÆMMEDE

10 boliger - 700 m2

SENIORBOFÆLLESSKAB
1.100 -2.000 m2

NY MATERIALGÅRD
Sofiehus
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Indledning
Hørsholm Kommune har vurderet at der er et fortætningspotentiale på Sophielund Pleje-
center. Det skal derfor afsøges hvorledes ca. 2 x 2000 m² store volumener vil kunne ind-
passes i og med området. Bygningsvolumenerne er tiltænkt som en boligkapacitetsudvi-
delse der understøtter et bofællesskab for unge udviklingshæmmede + evt udvidelse af 
Sophielund plejecenter.

Volumenstudierne er udviklet i samarbejde med følgegruppen bestående af interessenter 
fra handicaprådet, Sophielund plejecenter, Hørsholm kommune, Børn og voksne (BOV) og 
Sundhed og Omsorg (SOM) samt boligselskabet DAB er der udarbejdet 4 volumenstudier, 
der kan videreudvikles individuelt eller samlet. 

Volumenstudierne har primært fokuseret på byggefelt 1 og udformningen af bofællesska-
bet for udviklingshæmmede samt en mulig kapacitetudvidelse af eksisterende Plejecenter.

Der er vist principper for hvordan byggemulighederne på byggefelt 2 kan udvikles inden for 
eksisterende rammer og ved en eventuel relokalisering af eksisterende materialgård.

Parkeringskrav er oplyst, men grundet usikkerhed om hvorvidt der er en over-eller underka-
pacitet i Sophielund idag og i fremtiden, er parkering ikke udlagt.

Bygherre
Hørsholm Kommune
Center for By og Miljø
Team Plan og byudvikling
Anne Sofie Elgaard Sørensen, Byplanlægger
ases@horsholm.dk

Rådgivere
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Cathrine Thingstadengen, spaceplanner
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Mathias Sdun, trafikplanlægger
mathias.sdun@sweco.dk

Styregruppe
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Hørsholm Kommune Rikke Korsgaard Larsen Teamleder, PLAN
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SOPHIENLUND

Sophielund er opført op gennem 1980-
erne til 00´erne - og plejecenteret er 
senest udbygget i 2006.

Bebyggelsen omfatter plejeboliger og 
ældreboliger samt et  fælles aktivitets-
center.

Plejecenteret er opført i 1 etage og funge-
rer som et bofællesskab for 60 borgere, 
som lider af moderat til svært demens-
sygdom. 

Ældreboligerne er opført som 1- etages 
rækkehuse og 3- etages punkthuse.

Aktivitetscenteret har en selvstændig del 
- kammerhuset - der er udlagt til brug 
for plejecenteret - men grundet belig-
genheden bruges det primært af udefra-
kommende. DAB har deres materialgård, 
der ligger i områdets sydøstlige hjørne 
- mens driftskontoret ligger i den nordlige 
del af bebyggelsen. 

Sofiehuset er en solitær bygning der er 
istandsat og bruges som foreningshus af 
udefrakommende interessenter.

Aktivitetscentret er delvis i 2 etager. 

Sophielund er vejbetjent via privat fæl-
lesvej fra Alsvej. Aktuelt er anlagt 140 
parkeringspladser.  Terrænet falder fra 
Sophielund bebyggelsen i øst ned mod 
det kommende PH park i vest med ca. 5 
m.

Vest for Sophielund, på skråningen ned 
mod det nedrevne sygehus, er indbygget 
overskudsjord fra byggeriet på So-
phielund.

Sophielund
HØRSHOLM KOMMUNE

MATRIKLER, KRAK

SKRÅFOTO

Kommende 
PH PARK

BOLIGER FOR ÆLDRE OG 
BORGERE MED HANDICAP

127 boliger

Aktivitetscenter

PLEJECENTER
60 BOLIGER

mailto:https://map.krak.dk/%3Fc%3D55.892716%2C12.500017%26z%3D17%26l%3Daerial%26q%3D%2522sophielund%252085%2522%3Bgeo%26som%3D0?subject=
mailto:https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx%3Fproject%3DDenmark%26lon%3D10.2027929%26lat%3D56.1277927?subject=
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Udviklingsplan for PH Park 
 
I december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen ”Udviklingsplan for PH Park”, 
der fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab. Landskabet 
skal sammen med bebyggelsernes variation i udformning og materialer, være med 
til at give området sin unikke karakter. Hovedgrebet er et sølandskab, hvor der 
mellem bebyggelserne sikres plads til landskabet og det grønne og blå, en 
forudsætning for planen er derfor, at parkering primært etableres i konstruktion 
under terræn. I forbindelse med udviklingsplanen traf Kommunalbestyrelsen en 
principbeslutning om at investere i landskabet, herunder terrænarbejder, 
adgangsveje mm. Novafos har endvidere truffet beslutning om at investere i søen, 
der kan være med til at løse fremtidige klimamæssige udfordringer i området. 
 
Udviklingsplanen dannede efterfølgende grundlag for 2 udbud, først udbud af 
byggefelt 1 og 2 i februar 2018, hvoraf byggefelt 2 blev solgt. Senere på året 
udbød Hørsholm kommune byggefelt 1, 3 og 4. Der blev i marts 2019 indgået en 
betinget købsaftale på byggefelt 1, 3 og 4. Tilbudene, der er udpeget som vindere, 
følger Udviklingsplanens principper for bebyggelse.  
 
Eksisterende forhold 
Lokalplanområdet ligger i byzone og udgør 56.906 m². Området er op igennem 
tiden udbygget og i forbindelse hermed er terrænet blevet bearbejdet. I 2017 blev 
de gamle hospitalsbygninger nedrevet for at give plads til den kommende 
byudvikling. 
 
Vejbetjeningen sker i dag fra henholdsvis Bolbrovej og Højmosen, endvidere er 
der adgang til den sydøstligste del af grunden fra stikvejen Hasselvej. Mod øst er 

Sølandskab
I december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen ”Udviklingsplan for PH 
Park”, der fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab. 
Landskabet skal sammen med bebyggelsernes variation i udformning og 
materialer, være med til at give området sin unikke karakter. Hovedgrebet 
er et sølandskab, hvor der mellem bebyggelserne sikres plads til landska-
bet og det grønne og blå, en forudsætning for planen er derfor, at parkering 
primært etableres i konstruktion under terræn. I forbindelse med udviklings-
planen traf Kommunalbestyrelsen en principbeslutning om at investere i 
landskabet, herunder terrænarbejder, adgangsveje mm. Novafos har end-
videre truffet beslutning om at investere i søen, der kan være med til at løse 
fremtidige klimamæssige udfordringer i området.

Den endelig plan er udarbejdet af Vandkunsten, Cobe og SLA.

Bebyggelserne udseende  
Boligklyngerne skal ligge som fortættede boligøer omkring søen, hver klynge 
med en ensartet karakter og materialesammensætning. Det sammenbin-
dende element mellem alle fire boligklynger skal være en base af lyse tegl. 
Materialer over denne base kan sammensættes af ekempelvis træ, tombak, 
zink og naturskifer. Lokalplanen fastsætter, at der skal være en varieret ma-
terialesammensætning på tværs af de fire boligklynger, så hver boligklynge 
får sin egen identitet og er med til at skabe et varieret og sammensat om-
råde. Basens materialer skal være i lys gul tegl med mulighed for at variere i 
form, forbandt og tone. Nedenstående billeder viser referencer på farve mm.

1. Forbindelser og sammenhænge
2. Hørsholms egenart: At bo ved søen
3. Boligklynger og fællesskab



Sophielund og DAB
Bygninger &landskab

Komplekset
Komplekset består af et dagcenter, ældreboliger og handicapboliger. Pro-
jektet er udført i gult tegl, som sammenbindende element mellem de for-
skellige volumener og skalaer. Diverse træværkselementer er malet i en klar 
blå farve, som tillægger elementerne en skulpturel kvalitet. 

De 151 boliger er bygget over to etaper, og området rummer både punkt-
huse, længer og parcelhuse. Lejlighederne har små, men visuelt sam-
menkoblede og handicapvenlige planer. I det brugerstyrede aktivitets- og 
dagcenter findes værksteder, bibliotek og ergo- og fysioterapirum, samt 
opholdsrum. Området bindes sammen af den frodig park med formklippe-
de buske.

Boligerne er en afdeling under Hørsholms almene boligselskab der admini-
streres af DAB. Servicearealerne, herunder dagscenteret ejes formodentlig 
af Hørsholm kommune.

Boligerne varierer fra 1 rums boliger på 56 kvm til 3 rums boliger på 81 kvm 
fordelt med:

24 stk 1 rums boliger
137 stk 2 rums boliger
26 stk  3 rums boliger

Tegnestuen Virumgård • Holm & Grut arkitekter | 1990 - 1995
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FORTÆTNINGSMULIGHEDER 
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B1

B2

sophiehus

Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

Sophielund | fortætningsmuligheder
GENERELT:

Efter visionsworkshoppen blev projektgrup-
pen klogere på ønsker og tanker omkring 
Sophielund, og fokuserede den oprindelige 
opgave yderligere:

Hjemmeplejen: Hjemmeplejen kræver et noget 
større volumen end der pt er mulighed for i 
projektet og er derfor ikke med i de videre stu-
dier for Sophelund.

Ældreboliger: Er et stort ønske, men er pt ikke 
med i volumenstudierne for fortætningen af 
sophielund

Demensboliger: Det fastholdes at undersøge 
mulighederne for udvidelse af Sophelund ple-
jecenter

Bofællesskab for udviklingshæmmede: Der 
fokuserers på at tilvejebringe volumenstudier 
der  tager udgangspunkt i de tanker og diskus-
sioner der har været omkring bo-fællesskabet i 
arbejdsgrupperne.

GENERELT:
Byggefelt B1 var/er det mest attraktive for beg-
ge grupper.

For plejecenteret er det en nødvendighed at 
udvide den eksisterende struktur i for at sikre 
bedst mulige drifts forhold - og fællesskab be-
boerene imellem. Denne udvidelse kan derfor 
enkles ske på byggefelt B1

For Bofællesskabet udtrykte man et stærkt 
ønske om at være en del af det kommende 
PH-Park, som bedst muligt tilvejebringes på 
byggefelt B1

Byggefelt B2 ligger bynært og er derved også 
attraktivt, men med vejbyggelinje og et poten-
tielt svært forhold til nabobebyggelsen vil en 
fortætning her måske være problematisk

Derfor har det primært været byggefelt B1 der 
har været fokus på i forbindelse med volumen-
studierne - men det betyder naturligvis ikke at 
B2 byggefeltet ikke  skal bebygges.

PH 
PARK
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Sophielund | fortætningsmuligheder
FØLGEGRUPPE | ØNSKER TIL PLACERING

SOPHIELUND + PH PARK 3D SKITSE

BOFÆLLESSKAB 

FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

UDVIDELSE DEMENSPLEJEHJEM
+ EVT NYT AKTIVITETSCENTER

SENIORBOLIGER
BOFÆLELSSKAB

MATERIALGÅRD

SOFIES HUS

KAMMERHUSETLOGISTIK

PARKERING:
Der er lavet en rapport tidligere, der konklude-
rer at der er et kapacitetsoverskud på parke-
ringer.

Visionsworkshoppen pegede på at dette må-
ske ikke var et retvisende forhold.

Det kan betyde der vil være behov for at 
etablere yderligere p-pladser, men det skal 
undersøges nærmere.
 
I indeværende undersøgelser vil der derfor 
blive beskrevet hvor meget parkeringskrav 
det nye byggeri udløser.

Med fokus på brugerskaren (plejehjemsbe-
boere og udviklingshæmmede) tages den 
nuværende p-norm for plejecenteret (der 
dækker person, personale og gæsteparke-
ring) i brug - dvs. 1 p-plads pr. 125 m2 bolig

BEREDSKAB
evt udbygning kan kræve øget indsatsmulig-
hed - dette kan løses med en brandvej på 2,8 
m i udbygningens længde.

Brandvejen skal være farbar og ryddet uanset 
årstid og bærer en totalvægt på min. 18 Tons.
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Sophielund | Fortætning
B1 BYGGEFELTET
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B1:BOFÆLLESSKAB
 FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE
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Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
INDLEDENDE OVERVEJELSER

NYBYG - ENHED

Uddrag fra notat:
Arbejdsgruppen anbefaler i stedet, at der opføres botil-
bud/bofællesskab til unge med udviklingshæmning, her-
under til unge med Downs syndrom og mental retardering

Det er med etableringen af botilbuddene vigtigt, at der 
skabes et udgangspunkt og en ramme, som giver de bed-
ste muligheder for unge med udviklingshæmning for at 
leve et værdigt liv, for at være en del af samfundet og for 
at udvikle og udnytte deres ressourcer.

De centrale tanker og værdier, der ligger bag visionerne 
for de nye botilbud, harmonerer i meget høj grad med 
tankerne bag PH Park, og navngivningen heraf: Mangfol-
dighed, ligeværdighed, harmoni i forskelligheden, toleran-
ce, inklusion og det hele liv.

PEJLEMÆRKER
Bofællesskaberne bør anlægges ud fra KLYNGETANKEN, så-
ledes at der gives mulighed for passende kontakt mellem 
de enkelte beboere. Afhængig af beboergruppens sam-
mensætning vil der være behov for en løsning, hvor bebo-
erne har direkte adgang til deres egen bolig og en løsning, 
hvor beboerne skal gennem fælles køkken/opholdsrum.

Botilbuddene kunne således for eksempel bestå af en bo-
liggruppe på XX selvstændige lejligheder/kædehuse med 
tilhørende fælleshus og en boliggruppe på YY boliger pla-
ceret om et fælles indendørs opholds/køkkenrum.

Fællesfaciliteter indrettes dels med opholdsareal og fælle-
skøkken, samt fælles vaskeri. Herudover etableres i tilbyg-
ning depotrum/pulterrum til hver bolig, samt skur, cykel-
parkering etc

Bebyggelserne disponeres og designes således, at det 
vægtes, at det først og fremmest er beboernes hjem og 
disponeringen af arealer prioriteres til bolig.

Beboerne skal have mulighed for fællesspisning og ind-
dragelse omkring madlavningen, dyrke de sociale relatio-
ner og udvikle en positiv social identitet med andre ord en 
tryghedsbase, hvis formål er at undgå isolation fra sam-
fundet

De arbejdspladsmæssige forhold for personale samt øvri-
ge støttefaciliteter disponeres og designes under hensyn-
tagen hertil, således at boligarealet optimeres og instituti-
onsudtrykket minimeres.

Arbejdsgruppen anslår, at der til ti beboere vil 
være behov for en samlet bebyggelse på ca. 1000 
m2 samt et antal m2 til terræn, adgangsforhold 
og parkering.

FÆLLESAREAL
INDENDØRS

PERSONALE

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

FÆLLESAREAL
UDENDØRS

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
ADGANG GENNEM 

FÆLLESAREAL

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

BOLIG
INDIVIDUEL
ADGANG

FUNKTIONSTDIAGRAM

PH PARK

SOPHIELUND

Der har været mange indledende overvejelser om 
hvad et bofællesskab for udviklingshæmmede 
skal indeholde. For at lave volumenstudier skal 
vi derfor både definerer størrelsen på bofælles-
skabet men også funktionerne - på et overordnet 
niveau.

Der er taget udgangspunkt i en bebyggelse med 
12 enheder, med et fællesareal samt et sercicea-
real - ialt ca. 1.000 m2.

Klyngetanken har være fremhævende i de tidli-
gere diskussioner hvorved det er denne tanke der 
er viderebearbejdet.
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sophiehus

Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
INDLEDENDE OVERVEJELSER

BOFÆLLESSKAB

Bofællesskabet placeres på byggefeltest 
sydligste del som et hængsel mellem So-
phielund og PH park

Bebyggelsen indpasser sig til det faldende 
terræn disponeret i en klynge struktur som 
små huse i etplan

Bofællesskabet udlægges på øvre niveau 
sammen med eksisterende plejecenter (ca. 
kote 23.400) det forbindes til PH park med 
trappeforløb - stien mod syd kan bruges ift 
tilgængeligheds adgang fra Sophielund til 
PH park

Fællesrum/serviceareal spændes ud mel-
lem volumenerne som et overdækket - ude 
inde rum der både er indgang til 4 af boli-
gerne samt har faciliteter til personale og 
beboere - såsom vaskeri, fælleskøkken og 
opholdsarealer

ialt udlægges der ca. 830 m2 og 10 boliger

INFRASTRUKTUR

Der etableres en vendeplads i forbindelse 
med varelevering til bofællesskabet

vejarealet ligger parallelt med det planlagte 
stiforløb så vejprofilet ikke skal krydses

Bebyggelsen kræver ca. 8 P-pladser
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Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
VOLUMENUDLÆG | HELHEDSPLAN

3D skitse

BOFÆLLESSKAB 

FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE
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Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
VOLUMENUDLÆG

3D skitse
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udsnit 1:500

Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
PLANUDLÆG

VENDEPLADS
 - VARELEVERING

BRAN
D

VEJ

HAVEHAVEHAVE

TRAPPE PH PARK

▲ FORBINDELSE 
PLEJECENTER

FORBINDELSE 
PH PARK ▼

ANKOMST

PLEJEC
EN

TER
 BYG

N
IN

G

HAVE

HAVEHAVE

HAVE

FÆLLES HAVE

FÆLLESLOKALER

SERVICE

Nøgletal - bofællesskab
Bofællesskab Bolig Netto Brutto forv.Husleje
Bolig 2 rum st.1 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.2 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.3 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.4 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.5 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.6 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.7 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.8 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.9 51 65 5.687,50 kr.   
Bolig 2 rum st.10 51 65 5.687,50 kr.   
Total 12 510 650
Fælles 168
Ikke støtteberettiget areal
service 50

TOTAL BBR areal 700
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Fælleshuset tænkes med assymetrisk tag-
hældning - som en let struktur der skaber for-
bidnelse mellem plejecenteret enkle arkitektur 
og PH-park mere ekspressive

Omkring det etableres små næsten ikoniske 
etplans boliger med saddeltag - disse kan 
også laves assymetriske for at understrege 
forholdet til PH PARK

Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
PRINCIPSNIT

principsnit 1:200
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Sophielund | Bofællesskab for udviklingshæmmede
SKYGGEDIAGRAMMER

JÆVNDØGN KL. 09.00 JÆVNDØGN KL. 12.00 JÆVNDØGN KL. 16.00

SOMEMRSOLHVERV KL. 09.00 SOMEMRSOLHVERV KL. 12.00 SOMEMRSOLHVERV  KL. 16.00
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B1: UDVIDELSE PLEJECENTER
+ NYT AKTIVITETSHUS/PERSONALEFACILLITETER
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Serviceareal
Boligareal/ fællesareal

Gangareal 50/50)

IKKE MÅLFAST

Sophielund | plejecenter
FUNKTIONSPROGRAM

Funktionsprogrammet lægger sig op af det 
eksisterende plejecenter og benytter sig af 
samme fordeling mellem bolig og serviceare-
al - samt optimerer adgangsforholdene mest 
muligt

skærmet 
have bolig

bolig

bolig

bolig

FUNKTIONSTDIAGRAM

skærmet 
have
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sophiehus

Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

Sophielund | udvidelse Plejecenter
INDLEDENDE OVERVEJELSER

Plejecenter - Gårdhaverne

I forslaget udlægges der to enheder af 8 boli-
ger - ialt 16 boliger

bygningsvolumenerne er drejet i forhold til 
hianden så der dannes indre gårdrum

Gårdrummet mod vest åbner op mod PH park 
men terræn niveauerne kan sikre havens 
beboere er trygge og sikre - uden fare for at 
forvilde sig væk

Bygningerne kan udnytte terrænfaldet så der 
etableres et nyt demens aktivitetscenter i 
stueplan mod PH park - herved vil Plejecente-
ret få tættere og enklere forbindelse til aktivi-
teter der er skræddersyet til deres behov
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
VOLUMENUDLÆG | HELHEDSPLAN

3D skitse

UDVIDELSE DEMENSPLEJEHJEM
+ EVT NYT AKTIVITETSCENTER
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
VOLUMENUDLÆG

3D skitse
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
PLANUDLÆG

Udlægget har 16 plejeboliger udlagt med 
service og fællesareal ialt er plejecenteret 
ca 1.200 m2

Nedre niveau kan justeres efter behov 
men der kan opnåes op til ca. 1.600 m2

Ialt udlægges der 2.800 m2 hvoraf ca. 
2.200 m2 er BBR arealer - dette areal kan  
justeres efter behov + dagslysforhold i 
Parterre ift. Brugbare arealer

P- behov vil være: 23 p-pladser

planudsnit 1:500
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
PRINCIPSNIT

Plejecenteret:

SNIT 1:200
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Sophielund | udvidelse Plejecenter
SKYGGEDIAGRAMMER

JÆVNDØGN KL. 09.00 JÆVNDØGN KL. 12.00 JÆVNDØGN KL. 16.00

SOMEMRSOLHVERV KL. 09.00 SOMEMRSOLHVERV KL. 12.00 SOMEMRSOLHVERV  KL. 16.00
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Sophielund | Fortætning
B2 BYGGEFELTET
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Sophielund | fortætningsmuligheder
BYGGEFELT 2

SOPHIELUND + PH PARK 3D SKITSE

SENIORBOLIGER
BOFÆLLESSKAB

MATERIALGÅRD

SOFIES HUS

KAMMERHUSETGENERELT:
Byggefeltet ligger på et skrånende terræn for-
holdsvist tæt på nabobebyggelsen - private 
parcelhuse. En bebyggelse her vil sandsynlig-
vis kræve god dialog med nabobebyggelsen 
for at gennemføres uden indsigelser.

Byggefeltets udformning besværliggører 
en sammenhængende bebyggelse - men 
hvis Materialgården kan relokaliseres  vil der 
kunne skabes en mere sammenhængende 
bebyggelse på byggefeltet

DRIFT/MATERIALGÅRD
I visionsworkshoppen var der tale om at 
materialgården måske lå uhensigtsmæssigt 
driftsmæssigt.

I en videre bearbejdelse kan det derfor over-
vejes om det evt. kan flyttes til anden lokation 
i Sophielund - eller måske etableres et andet 
sted, uden for sophielund.

Mulige lokationer kunne være i SOFIEHUSET, 
eller som en del af KAMMERHUSET. Begge nye 
lokationer kunne indebærer at der blev etab-
leret aktivitetshus til plejeboligerne andet-
steds - måske som en del af deres udvidelse.

Dette er dog kun tanker - ikke beslutninger
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B2: SENIORBOLIGER I PUNKTHUS
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sophiehus

Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

B2

Hvis materialgården bevares kan der stadig 
udlægges en mindre bebyggelse på B2 områ-
det - fx. et punkthus i stil med de eksisterende 
i Sophielund

Punkthuset kan ligge i forlængelse af mate-
rialgården og der kan etableres et p-areal i 
forbindelse med boligerne

Bebyggelsen kan etableres i 3 etager - dog 
skal der tages højde for nærheden til nabobe-
byggelsen og derved indkiksgener

Sophielund | seniorboliger i punkthus
B2 OMRÅDET - MED MATERIALGÅRD
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3D skitse

SENIORBOLIGER
PUNKTHUS

MATERIALGÅRD

Sophielund | seniorboliger i punkthus
B2 OMRÅDET - MED MATERIALGÅRD
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Punkthuset kan etableres i 3 etager med et 
samlet etageareal på ca. 900 m2 og ca. 12 
boliger

De vil have en anden p-norm end plejeboli-
gerne og bofællesskabet for udviklingshæm-
mede, så deres p-behov vil være 1,5 p-plads /
bolig

ialt 18 p-pladser

PUNKTHUS

PUNKTHUS

PARKERING

MATERIALGÅRD

MATRIKELSKEL

VEJBYGGELINJE

HAVER

HAVER

HAVER

HAVER

PUNKTHUS 3 ETAGER

3D skitse

udsnit 1:500

Sophielund | seniorboliger i punkthus
B2 OMRÅDET - MED MATERIALGÅRD
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B2: SENIORBOFÆLLESSKAB
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GENERELT:

Hvis materialgården flyttes til fx. Sophiehus vil 
2 området bedre kunne udnyttes

Det ville give mulighed for at bygge en tæt-
lav bebyggelse - fx. et seniorbofællesskab 
eller et andet slags bofællesskab i 1 eller 2 
etager

Hvis dette ønskes skal der være særligt fokus 
på forholdet med nabobebyggelsen som 
matriklen støder op mod og vejbyggelinjen 
mod øst.

Idag er området bevokset med større træer, 
der fungerer som en visuel bufferzone mellem 
Sophielund og nabobebyggelsen.

Flere af disse ville måtte fjernes for at gøre 
plads til bebyggelsen

Til gengæld vil en tæt-lav bebyggelse der er 
trykket tilbage fra matrikelskel være mindst 
mulig invasiv ift. indkiksgener mod nabobe-
byggelsen

sophiehus
Materialgård

Aktivitetscenter

kammerhuset

SOPHIELUND + PH PARK 1:2000

Sophielund | senior bofællesskab
B2 OMRÅDET - UDEN MATERIALGÅRD

B2
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BOFÆLLESSKAB
RÆKKEHUSE

MATERIALGÅRD

Sophielund | senior bofællesskab
B2 OMRÅDET - UDEN MATERIALGÅRD
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Bebyggelsen kan udlægges i et eller to plan 
elelr en blanding af disse - alt efter hvad be-
hov og bofællesskab tænkes som

Ialt kan der udlægges mellem 1.100 og 2.200 
m2 ( 12-24 boliger)

Mod nordøst udlægges der et parkeringsom-
råde til bebyggelsen ialt vil der være behov for 
ca. 18-36 p-pladser

De  mindre fællespladser kan også aktiverer 
punkthusenes kantzoner 

PUNKTHUS

PUNKTHUS

RÆKKEHUSE 1-2 PLAN RÆKKEHUSE 1-2 PLAN

RÆ
KK
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E 
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2 
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E 
1-

2 
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PARKERING

MATRIKELSKEL

VEJBYGGELINJE

HAVER HAVER

HAVER

HAVER

FÆLLESSTIFÆLLESPLADS

OPHOLD

Sophielund | senior bofællesskab
B2 OMRÅDET - UDEN MATERIALGÅRD
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SAMMENFATTENDE
VOLUMENUDLÆG
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Sophielund | fortætningsmuligheder
OPSUMMERING

UDVIDELSE PLEJECENTER
Plejeboliger : 16 stk

Areal:  1.200 m2

NYT AKTIVITETSHUS
Aktivitetslokaler: 1.000 m2
depot&personale: 600 m2

BOFÆLLESSKAB  FOR
UDVIKLINGSHÆMMEDE

10 boliger - 700 m2

SENIORBOFÆLLESSKAB
1.100 -2.000 m2

NY MATERIALGÅRD
Sofiehus
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Spørgsmål 
Fokus på forebyggelse og rettidig omhu i forhold til at være på forkant med 
tiltag, der kan være nødvendige i forhold til genåbning af Hørsholm igen, 
ikke mindst for at forebygge at efterårets influenza og begrænse COVID-19 
(Konservative). 
 
Svar 
Hørsholm Kommune har på baggrund af retningslinjer fra regeringen 
gradvist genopstartet aktiviteterne på en række områder. Der er 
udarbejdet dynamiske beredskabsplaner med beskrivelser af driften under 
COVID-19. Planerne opdateres løbende i takt med udviklingen i 
pandemien. 
 
Hørsholm Kommune håndterer den gradvise åbning af kommunens 
områder under hensyntagen til regeringens anbefalinger om fx god 
hygiejne og passende afstand, ligesom der forsat vil være en række øvrige, 
nødvendige forholdsregler, som skal følges. Der tages hensyn til borgere, 
der er i særlig risiko for smitte med COVID-19, fx ved at medarbejdere og 
borgere ikke må komme på kommunens enheder ved luftvejssymptomer, 
herunder hoste, forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke 
om smitte med COVID-19. De særlige hensyn og forebyggende tiltag i 
forbindelse med COVID-19 har haft følgende økonomiske konsekvenser:  
 

• Brug af værnemidler: Kommunerne under ét har indgået aftale 
med regeringen om en samlet kompensation på 1,2 mia. kr. til 
værnemidler for perioden marts-september 2020 i forbindelse 
med COVID-19. I denne periode har kommunerne trækningsret på 
værnemidler indkøbt via det fælles indkøbskontor KVIK, og som 
udgangspunkt bør Hørsholm Kommune ikke have væsentlige 
udgifter til værnemidler i denne periode. Det er desuden aftalt, at 
regeringen og kommunerne i efteråret skal drøfte behovet for 
yderligere kompensation for anskaffelse af værnemidler i forhold 
til resten af 2020. Det er således opfattelsen, at Hørsholm 
Kommune i 2020 kompenseres for udgifter til værnemidler.  
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• Hygiejne og rengøring: Der er i forbindelse med COVID-19 

iværksat ekstra rengøring på skoler og daginstitutioner siden 
genåbningen og udgiften hertil udgør ca. 170 tkr./uge. Det 
vurderes, at det højere rengøringsniveau skal fastholdes resten af 
2020 og der forventes en samlet udgift på ca. 5,7 mio. kr. 
Ændrede vejledninger m.v. på området kan dog ændre ved 
estimatet, hvorfor merudgiften skal tages med forbehold.  
 

• Personale på skole og dagtilbud: Det er i forbindelse med COVID-
19 i forhold til daginstitutioner og skoler vurderet, at der er brug 
for mere personale til at efterkomme myndighedernes krav til 
håndhygiejne, spisesituationer, adskillelse af børnegrupper, 
klasser m.v. Udgiften til ekstra personale udgør ca. 145 tkr./uge og 
er foreløbigt berammet til at være påkrævet i 8 måneder i 2020. 
Der forventes en samlet merudgift på ca. 4,8 mio. kr. I 2021 vil der 
skulle tages stilling til personalebehovet, afhængig af 
myndighedernes krav.  
 

• Personale på plejecentre: Hørsholm Kommune modtog i 
forlængelse af den politiske aftale af 1. maj 2020 ”Aftale om 
initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19” 
680.000 kr. til nye lokale løsninger for genoptagelse og udvikling 
af rammer for besøg og fastholdelse af social kontakt med 
beboere på plejehjem. Kommunens plejecentre forventer bl.a. at 
anvende midlerne på midlertidig opnormering af 
personaleressourcer, der gør det muligt at gennemføre og 
administrere besøg på plejecentrene. 
 

• Styring og fordeling af værnemiddeldepot til kommunens 
institutioner. Der er i forbindelse med COVID19 etableret et depot 
til værnemidler på Materielgården, Ådalsparkvej 52. FM sørger for 
løbende distribution af værnemidler til kommunens institutioner. 
Opgaven er omfattende og beløber sig til ca. et årsværk, svarende 
til 450.000 kr. Opgaven er indtil nu varetaget af intern ressource, 
hvilket har betydet at andre opgaver er nedprioriteret. 
 

 
Administrationen vurderer, at ovenstående tiltag vil medvirke til at 
forebygge COVID-19, og det forventes ligeledes at være medvirkende til at 
forebygge efterårets influenza udbrud. Yderligere har Sundhedsstyrelsen 
igangsat en intensiveret vaccinationsindsats, som skal beskytte 
risikogrupper mod ”dobbelt sygdom” (fx både almindelig influenza og 
COVID-19). I den forbindelse har regeringen pr. 15. juni 2020 besluttet, at 
vaccination mod pneumokokker (lungebetændelse) skal tilbydes alle, der 
er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, 
som er i særlig risiko. 
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Den styrkede vaccinationsindsats indeholder desuden et fokus på, at flere 
ældre over 65 år og borgere i risikogrupperne skal tage imod tilbuddet om 
at få gratis influenzavaccination inden influenzasæsonen, som plejer at 
løbe fra december til marts måned. I Hørsholm Kommune er vi allerede 
gode til at blive vaccinerede. Vaccinationstilslutningen blandt ældre over 
65 år i Hørsholm steg således fra 58 % i influenzasæsonen i 2017/2018 til 
62 % i 2018/2019, hvor 4.242 borgere over 65 år lod sig vaccinere. Med 
den styrkede vaccinationsindsats er ambitionen, at 
vaccinationstilslutningen skal øges til 75 % både for vaccination mod 
influenza og for vaccination mod pneumokokker. 
 
I forbindelse med dette års økonomiaftale mellem KL og regeringen blev 
kommunerne samlet set kompenseret for de opgjorte merudgifter for 1. 
halvår af 2020. Kompensationen afregnes i september 2020 via ekstra 
bloktilskud. På økonomiudvalgets møde i september 2020 vil 
administrationen udarbejde oplæg til 2020 budgetkorrektioner på de 
berørte udgiftsområder ligesom indtægtssiden vil blive budgetkorrigeret 
svarende til det ekstra bloktilskud. 
 
Regeringen og KL har aftalt en opfølgning sidst på året 2020, hvor der 
tages stilling til eventuel yderligere COVID-19 kompensation for 
merudgifter i 2. halvår af 2020. Det er administrationens vurdering at den 
samlede COVID-19 kompensation vedr. 2020 vil være tilstrækkelig til at 
dække de faktiske COVID-19 relaterede merudgifter 2020 i Hørsholm.    
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Spørgsmål 
Kommunens politik for forebyggelse i lyset af øget antal ældre samt behov 
for finansiering (Venstre) 
 
Svar 
De ældre borgere i Hørsholm er kendetegnet ved sund aldring. Det 
betyder, at borgerne i kommunen lever et relativt sundt liv, hvor de holder 
sig sunde og aktive længere end gennemsnittet. Borgerne i Hørsholm har 
en middellevetid på 82,4 år, hvilket er den tredjehøjeste middellevetid i 
hele landet. Men andelen af borgere over 80 år i Hørsholm er også blandt 
de højeste i landet og i følge befolkningsprognosen vil antallet af +80-årige 
stige med 46 procent i perioden 2018-27 således, at hver 10. borger i 
Hørsholm i 2027 er +80 år.  
 
I 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommunes 
Ældrepolitik – Hørsholm hele livet - der gælder frem til 2025. 
Ældrepolitikken har tre overordnede mål: 1) Aktiv - hele livet, 2) Tryghed – 
hele livet og 3) Medborgerskab – hele livet. Ældrepolitikken beskriver en 
række delmål, der samlet set skal medvirke til at skabe rammerne og 
forudsætningerne for det gode ældreliv. Nogle af delmålene i 
Ældrepolitikken vedrører sundheds- og forebyggelsesområdet, fx at det 
skal være attraktivt at dyrke motion på egen hånd og i fællesskab med 
andre (delmål 1), at der skal være umiddelbar adgang til relevante 
sundhedstilbud for ældre medborgere (delmål 7) samt at ensomhed skal 
reduceres (delmål 8). 
 
Hørsholm Kommune har på nuværende tidspunkt ikke en gældende politik 
for forebyggelses- og sundhedsområdet. De politikker, der de seneste 10 
år har dannet rammen for sundhedsindsatsen i Hørsholm Kommuner, er: 

• Sundhedspolitik 2008-2012, der beskrev kommunens overordnede 
vision og principper for sundheden samt gældende fokusområder 
for perioden 2008-2012: 1) Mere fysisk aktivitet og bevægelse for 
alle, 2) Bedre kosttilbud og spisevaner for børn og unge, 3) 
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Kompetenceudvikling af medarbejdere og borgere og 4) en 
sammenhængende indsat på tværs.  

• Mål og Handleplan for implementering af Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker – Her ser vi sundheden 2013-2016. Planen 
blev vedtaget på tværs af alle fagudvalgene og var en prioritering 
af fokusområder og dermed også hvilke af de 11 
forebyggelsespakker, der skulle implementeres først.  

• Udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen 2017-2019, der 
igennem 10 projekter skulle sætte fokus på mental mistrivsel og 
psykisk sygdom. 

 
I dag er det, udover kommunens Ældrepolitik, KL’s forebyggelsesudspil 
’Forebyggelse for fremtiden’ fra 2018, Sundhedsprofilen for 2017, 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og nationale 
kampagneaktiviteter, der sætter en overordnet ramme for 
forebyggelsesindsatsen i Hørsholm Kommune.  
 
Sundhedsudvalget havde på udvalgsmødet den 25. juni 2020 en drøftelse 
af fokusområder i en fremadrettet forebyggelsesindsats. 
Sundhedsudvalget besluttede, at Hørsholm Kommune skal forstærke sit 
fokus på alkohol og hygiejne og udvalget bad i den forbindelse 
administrationen udarbejde et oplæg med forslag til konkrete indsatser, 
der kan øge borgernes sundhedstilstand på de to indsatsområder. I 
oplægget vil administrationen ligeledes beskrive behovet for finansiering.  
 
Udvalget bad derudover administrationen udarbejde en sag, hvor udvalget 
kan drøfte, om der skal laves et temamøde om alkohol og hygiejne samt 
andre vigtige temaer, herunder stress. 
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Spørgsmål 
Hvor meget sparer kommunen ved det statslige tilbud om gratis 
vaccination mod lungebetændelse? (Venstre) 
 
Svar 
For at beskytte særligt sårbare borgere, har Folketinget og regeringen 
besluttet, at vaccination mod lungebetændelse (pneumokokvaccination) 
nu er gratis for alle, der er fyldt 65 år. 
 
Formålet med den intensiverede vaccinationsindsat er dels at reducere 
antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige 
infektionssygdomme (dobbelt sygdom) og dels medvirke til at forhindre 
unødig overbelastning i sundhedsvæsenet i forbindelse med det 
nuværende og eventuelle kommende udbrud af COVID-19 i Danmark.  
 
Første fase i den styrkede vaccinationsindsats trådte i kraft den 22. april 
2020 og omfattede beboere på plejehjem, personer der er fyldt 65 år med 
kronisk sygdom, fx kronisk lungesygdom, samt personer under 65 år med 
særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Den 15. juni 2020 gik 
vaccinationsindsatsen ind i fase 2, hvor alle borgere, der er fyldt 65 år, kan 
få gratis vaccination mod pneumokokker. 
 
Sundhedsstyrelsen har som led i indsatsen mod COVID-19 anbefalet, at der 
opnås en vaccinationstilslutning på 75 procent for vaccination mod 
pneumokokker. Den nuværende vaccinationstilslutning i Hørsholm for 
pneumokokvaccination kendes ikke, men til sammenligning var 
vaccinationstilslutningen for influenzavaccination i Hørsholm i 
influenzasæsonen 2018/2019 på 62 procent og i 2019/2020 på 60 procent, 
jævnfør oplysninger fra Statens Serum Institut. 
 
Det har ad flere omgange været politisk drøftet at tilbyde ældre borgere i 
Hørsholm gratis vaccination mod pneumokokker. Sundhedsudvalget 
drøftede d. 20. juni 2019 et forslag om at tilbyde gratis vaccination mod 
lungebetændelse til ældre borgere. Sundhedsudvalget tog 
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administrationens vurdering og analyse til efterretning og anmodede 
desuden administrationen om at iværksætte tiltag, hvor borgere i 
risikogruppen opfordres til at kontakte egen læge med henblik på en faglig 
vurdering af behovet for vaccination mod lungebetændelse. Senest har 
Sundhedsudvalget den 21. november 2019 haft en fornyet drøftelse af 
forslaget om gratis vaccination. 
 
For at beregne den potentielle besparelse, ved at tilbuddet nu er gjort 
gratis fra statslig side, tages der i nedenstående beregning udgangspunkt i 
gruppen af borgere i Hørsholm, der er fyldt 65 år. I andet kvartal 2020 var 
der 6.961 borgere på 65 år eller derover.  
 
Antages det, at vaccinationstilslutningen på de 75 procent opnås, betyder 
det, at i 5.221 borgere vil skulle vaccineres indenfor en årrække, i takt med 
at tidligere vaccinationer ophører med at beskytte. Der er ikke taget højde 
for andelen af borgere i gruppen, der allerede er vaccinerede grundet 
kronisk sygdom eller andet. Der er heller ikke taget højde for nye 65-årige 
og der er således tale om et øjebliksbillede. 
 
MSD, der er producent af Pneumovax, som er den vaccine, der er omfattet 
af vaccinationsprogrammet, har ved tidligere lejlighed oplyst, at 
kommunen selv ville kunne købe vacciner hos Statens Serum Institut til 
158 kr. per vaccine. Dertil kommer et honorar til de praktiserende læger, 
der skal give vaccinen på 123 kr.  
 
Hvis kommunen selv skulle have finansieret tiltaget med gratis vaccination 
mod pneumokokker, er det, med udgangspunkt i ovenstående antagelser 
og udgifter til vacciner og honorar, administrationens vurdering, at 
Hørsholm Kommune sparer ca. 1,5 mio. kr. ved ikke at skulle bekoste 
tiltaget selv. 
 
Den kommunale medfinansieringsordning (KMF) har været fastfrosset 
siden 2019. Det er således ikke umiddelbart muligt at påvirke udgifterne til 
KMF og dermed heller ikke muligt at sige noget om en potentiel effekt af 
den styrkede vaccinationsindsats på kommunens udgifter til KMF. 
 
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af baggrundsnotatet SU5 - Opdatering 
af SU3 ”Vurdering af økonomisk effekt af tilbud om vaccination mod 
lungebetændelse” (Budgetmappen 2018) (Dansk Folkeparti). 
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Spørgsmål 
Mulighederne for kommunal og anden støtte til et lokalt sundhedshus 
(Venstre) 
 
Svar 
Oprids af proces for udarbejdelse af ansøgning til sundhedshus forår 2019 
Sundheds- og Ældreministeriet annoncerede i januar 2019 muligheden for 
at ansøge anden del af puljemidlerne til etablering af læge- og 
sundhedshuse. Puljen i 2019 var på 209,5 mio. kr. og ansøgningsfristen var 
i marts 2019. Sundhedsudvalget besluttede den 21. februar 2019, at 
administrationen skulle arbejde videre med sagen, herunder 

• Indhente en endelig tilbagemelding fra PLO Hørsholm om 
interessen blandt samtlige praktiserende læger i kommunen for at 
indgå i et samarbejde om puljeansøgning vedr. læge- og 
sundhedshuse. 

• Undersøge og afdække interessen hos speciallæger og andre 
relevante sundhedsaktører i kommunen, herunder kommunens 
egne sundhedstilbud, for at indgå i et samarbejde om 
puljeansøgning vedr. læge- og sundhedshuse. 

• Udarbejde forslag til projektskitse, inklusiv foreløbigt overslag over 
økonomien, der kunne danne grundlag for udarbejdelse af 
ansøgning til Sundhedsministeriet. 

  
Sundhedsudvalget besluttede desuden, at der skulle afholdes 
ekstraordinært Sundhedsudvalgsmøde den 7. marts 2019, hvor 
administrationens forslag til en projektskitse vedr. ansøgning om pulje til 
etablering af læge- og sundhedshuse kunne behandles. Sagen gik videre til 
Økonomiudvalgets behandling samme dag, som godkendte, at 
projektskitsen kunne danne grundlag for udarbejdelse og fremsendelse af 
en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet, som blev indsendt den 20. 
marts 2019, hvor Hørsholm ansøgte om 37 mio. kr. til etablering af et 
sundhedshus i Hørsholm. Der var i ansøgningen ikke taget stilling til 

 
SU4:  Mulighederne for kommunal og anden støtte til et lokalt 
sundhedshus (Venstre) 
 

Dato: 07.08.2020 
 
 

Center for Sundhed og 
Omsorg 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Dorte Dahl 
Centerchef 

dda@horsholm.dk 
Direkte tlf. 4849 3660 



 

 

  
Baggrundsnotater på Sundhedsudvalgets område, budget 2021-2024 Notat 

  

 

10/19 

kommunens egenfinansiering ind i projektet, hvilket i kriterierne for 
puljemidlerne fremgik som et krav.  
  
Efter indsendelsen af puljeansøgningen modtog Hørsholm Kommune en 
interessetilkendegivelse fra regionsrådsformand i Region Hovedstaden 
Sophie Hæstorp Andersen, hvori regionsrådsformanden bakkede op om 
puljeansøgningen. 
  
Sundheds- og Ældreministeriet sendte den 3. maj 2019 afslag på tilskud til 
det ansøgte projekt om et sundhedshus i Hørsholm. I afslaget bemærkede 
Sundheds- og Ældreministeriet dog, at projektet vurderes at være relevant 
ift. at sikre lægedækning og styrke det nære sammenhængende 
sundhedsvæsen. Ministeriet opfordrede derfor til, at kommunen overvejer 
at genansøge i forbindelse med fremtidige udmøntninger af midler til 
læge- og sundhedshuse. 
 
I budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat 200.000 kr. i 2020 til at 
undersøge, hvordan der kan etableres et sundhedshus i Hørsholm 
Kommune, herunder hvor et sundhedshus kan placeres. 
 
Det er endnu uvist, om der udmøntes yderligere statslige puljemidler til 
etablering af læge- og sundhedshuse. Udmeldes der nye puljemidler, vil 
det være muligt på ny at ansøge om puljemidler til at etablere et 
sundhedshus i Hørsholm.  
 
Regionen arbejder med at etablere fælles kommunale sundhedshuse i 
henholdsvis Frederikssund og Helsingør, hvorfor det ikke forventes, at der 
kan etableres regionale tilbud i et lokalt sundhedshus i Hørsholm. 
 
Sundhedsudvalget havde på udvalgsmødet den 20. februar 2020 en 
drøftelse vedrørende et fremtidigt sundhedshus i Hørsholm. I oplægget 
skitserede administrationen tre spor, der kunne sætte retningen for den 
videre proces med at undersøge hvordan og hvor, der kan etableres et 
sundhedshus og administrationen foreslog, at Sundhedsudvalget tog 
stilling til, hvad formålet med et sundhedshus i Hørsholm skal være, samt 
hvilke(t) spor administrationen skulle arbejde med i den videre 
undersøgelse af mulighederne for at etablere et sundhedshus i Hørsholm.   
 
De tre spor skitseres herunder: 
Et erhvervspolitisk spor 
Det erhvervspolitiske spor retter sig mod mulighederne for at byudvikle 
eller tiltrække aktivitet(er) til et bestemt område i kommunen. Det kan fx 
være Hørsholms bymidte. 
Et formål med at etablere et sundhedshus i fx bymidten kan således være, 
at sundhedshusets tilbud og aktiviteter vil kunne tiltrække borgere til 
området og det dermed vil kunne have en afsmittende effekt på 
aktiviteten i området, fx flere kunder til butikslivet eller Trommens tilbud. 
  
Et sundhedspolitisk spor 
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Det sundhedspolitiske spor retter sig mod at fremhæve specifikke 
sundhedsområder/tilbud, som kommunen har fokus på, eller gerne vil 
have fokus på fremadrettet. Det kan fx være et ønske om at fremhæve 
kommunens mange patientrettede tilbud til borgere med kroniske 
sygdomme, fx diabetes, KOL, kræft eller demens.  Det kan også være et 
ønske om at fremhæve de borgerrettede tilbud indenfor fx KRAM-
faktorerne, det kan fx være tilbud om rygestop, alkoholafvænning, 
kostvejledning mm. 
  
Sikring af den fremtidige lægedækning 
Det sidste spor retter sig mod en fremtidssikring af lægedækningen og 
adgang til sundhedstilbud i nærmiljøet. Sporet handler om at kunne 
tiltrække læger, og evt. regionale funktioner, ved at kunne stille lokaler til 
rådighed med et fornuftigt huslejeniveau. På nuværende tidspunkt har 
Hørsholm Kommune ikke udfordringer i forhold til den generelle 
lægedækning.  
 
Sundhedsudvalget besluttede at udsætte sagen og grundet COVID-19 har 
det endnu ikke været muligt at genoptage sagen på et nyt udvalgsmøde, 
hvorfor det endnu ikke har været muligt for udvalget at beslutte en retning 
og formål med et sundhedshus. Sundhedsudvalget besluttede dog på 
udvalgsmødet den 25. juni 2020, at administrationen skal udarbejde et 
oplæg til et temamøde om et kommunalt sundhedshus for 
Kommunalbestyrelsen i oktober. 
 
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af baggrundsnotat SU6: Opdatering af 
SU1 ”Status og udviklingsmuligheder for etablering af sundhedshus” 
(budgetmappen 2019) (Dansk Folkeparti). 
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Spørgsmål 
Opdatering af SU3 ”Vurdering af økonomisk effekt af tilbud om vaccination 
mod lungebetændelse” (budgetmappen 2018) (Dansk Folkeparti) 
 
Svar 
Folketinget og regeringen har, som del af en styrket vaccinationsindsats, 
gjort vaccination mod lungebetændelse (pneumokokvaccination) gratis for 
alle borgere, der er fyldt 65 år. Tilbuddet er gratis per 15. juni 2020. 
 
Den kommunale medfinansieringsordning (KMF) har været fastfrosset 
siden 2019. Det er således ikke muligt for kommunen at påvirke udgifterne 
til KMF, som ordningen afregnes dag og dermed heller ikke muligt at sige 
noget om en potentiel effekt af den styrkede vaccinationsindsats på 
kommunens udgifter til KMF. 
 
Med den nationalt besluttede vaccinationsindsats er det forventningen, at 
der bliver etableret en form for opfølgning på målsætningen om 75 
procents vaccinationstilslutning samt en effektmåling af 
vaccinationsindsatsen.  
 
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af baggrundsnotat SU3 - Hvor meget 
sparer kommunen ved det statslige tilbud om gratis vaccination mod 
lungebetændelse? (Venstre). 

 
  

 
SU5: Opdatering af SU3 ”Vurdering af økonomisk effekt af tilbud om 
vaccination mod lungebetændelse” (Budgetmappen 2018) (Dansk 
Folkeparti) 
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Spørgsmål 
Opdatering af SU1 ”Status og udviklingsmuligheder for etablering af 
sundhedshus” (budgetmappen 2019) (Dansk Folkeparti) 
 
Svar 
Det er endnu uvist, om der bliver udmeldt nye puljemidler til etablering af 
læge- og sundhedshuse. Hvis der bliver udmeldt en ny pulje, vil det være 
muligt på ny at ansøge om midler til at etablere et sundhedshus i 
Hørsholm. I forhold til at udarbejde en ny ansøgning til etablering af et 
sundhedshus i Hørsholm Kommune, er de tre områder, der er beskrevet 
nærmere i det oprindelige baggrundsnotat fra budgetmappen 2019, 
fortsat områder, der bør underbygges af en nærmere afdækning, inden en 
ny ansøgning udarbejdes. Det drejer sig om følgende områder: 
 

1. Sundhedshusets placering 
2. Forventninger til egenfinansiering af et sundhedshus 
3. Opgavevaretagelsen i sundhedshuset – fx hvilke kommunale 

tilbud, der skal indgå. 
 
I budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat 200.000 kr. i 2020 til at 
undersøge, hvordan der kan etableres et sundhedshus i Hørsholm 
Kommune, herunder hvor et sundhedshus kan placeres. 
 
Sundhedsudvalget havde på udvalgsmødet den 20. februar 2020 en 
drøftelse vedrørende et fremtidigt sundhedshus i Hørsholm. I oplægget 
skitserede administrationen tre spor, der kunne sætte retningen for den 
videre proces med at undersøge hvordan og hvor, der kan etableres et 
sundhedshus og administrationen foreslog, at Sundhedsudvalget tog 
stilling til, hvad formålet med et sundhedshus i Hørsholm skal være, samt 
hvilke(t) spor administrationen skulle arbejde med i den videre 
undersøgelse af mulighederne for at etablere et sundhedshus i Hørsholm.   
 
De tre spor skitseres herunder: 

 
SU6: Opdatering af SU1 ”Status og udviklingsmuligheder for etablering 
af sundhedshus” (budgetmappen 2019) (Dansk Folkeparti) 
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Et erhvervspolitisk spor 
Det erhvervspolitiske spor retter sig mod mulighederne for at byudvikle 
eller tiltrække aktivitet(er) til et bestemt område i kommunen. Det kan fx 
være Hørsholms bymidte. 
Et formål med at etablere et sundhedshus i fx bymidten kan således være, 
at sundhedshusets tilbud og aktiviteter vil kunne tiltrække borgere til 
området og det dermed vil kunne have en afsmittende effekt på 
aktiviteten i området, fx flere kunder til butikslivet eller Trommens tilbud. 
  
Et sundhedspolitisk spor 
Det sundhedspolitiske spor retter sig mod at fremhæve specifikke 
sundhedsområder/tilbud, som kommunen har fokus på, eller gerne vil 
have fokus på fremadrettet. Det kan fx være et ønske om at fremhæve 
kommunens mange patientrettede tilbud til borgere med kroniske 
sygdomme, fx diabetes, KOL, kræft eller demens.  Det kan også være et 
ønske om at fremhæve de borgerrettede tilbud indenfor fx KRAM-
faktorerne, det kan fx være tilbud om rygestop, alkoholafvænning, 
kostvejledning mm. 
  
Sikring af den fremtidige lægedækning 
Det sidste spor retter sig mod en fremtidssikring af lægedækningen og 
adgang til sundhedstilbud i nærmiljøet. Sporet handler om at kunne 
tiltrække læger, og evt. regionale funktioner, ved at kunne stille lokaler til 
rådighed med et fornuftigt huslejeniveau. På nuværende tidspunkt har 
Hørsholm Kommune ikke udfordringer i forhold til den generelle 
lægedækning.  
 
Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. februar 2020 at 
udsætte sagen og grundet COVID-19 har det endnu ikke været muligt at 
genoptage sagen på et nyt udvalgsmøde, hvorfor det endnu ikke har været 
muligt for udvalget at beslutte en retning og formål med et sundhedshus.  
Sundhedsudvalget besluttede dog på udvalgsmødet den 25. juni 2020, at 
administrationen skal udarbejde et oplæg til et temamøde om et 
kommunalt sundhedshus for Kommunalbestyrelsen i oktober. 
 
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af baggrundsnotat SU4 – Muligheder 
for kommunal og anden støtte til lokalt sundhedshus (Venstre). 
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Spørgsmål 
At der i de offentlige køkkener arbejdes med målsætninger om mindre 
madspild samt mere økologisk og plantebaseret kost (jvf. anbefalinger fra 
diverse af Regeringens klimapartnerskaber) 
 
Svar 
I Hørsholmstrategien er Bæredygtighed et tema med en underliggende 
målsætning om at skabe en mere klimabevidst hverdag. En konkret indsats 
under temaet Bæredygtighed er at understøtte økologi og mindre 
madspild i offentlige institutioner.  
 
På ældreområdet er der i dag ét centralkøkken, som er placeret på 
Breelteparken. Breelteparkens køkken leverer mad til beboere på 
Breelteparkens Plejecenter og middagsmad til beboere på kommunens 
øvrige plejecentre, hjemmeboende visiterede borgere samt borgere på 
Daghjemmet Kammerhuset.  
 
På daginstitutions- og skoleområdet benytter 9 ud af 11 kommunale og 
selvejende daginstitutioner det kommunale frokostordningskoncept, hvor 
menuer og råvarer leveres til daginstitutionerne af en ekstern leverandør. 
På kommunens skoler er der ikke kommunale kantiner. På Usserød Skole 
er der en kantine, der drives af private.   
 
Ældreområdet  
I 2016 og 2017 kørte Miljø- og Fødevareministeriet projektet 
”Madspildsjægerne”. Madspildsjægerne gav gratis hjælp til private og 
offentlige storkøkkener og kantiner til at sætte fokus på madspild.  
 
I 2016 deltog Breelteparkens køkken i projektet i tæt samarbejde med 
Madspildsjægerne og Dansk Teknologisk Institut. Formålet var at afdække 
og skabe fokus på omfanget af madspild samt muligheden for en 
økonomisk besparelse, som kunne anvendes til at øge andelen af økologi i 
køkkenet. 
 
Efter projektet har Breelteparkens køkken arbejdet videre med at mindske 
madspild. Blandt andet igennem udnævnelse af ambassadører på 

SU7:  Målsætning om mindre madspild samt økologisk og plantebaseret 
kost i offentlige køkkener 

Dato: 07.08.2020 
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plejehjemmet og i køkkenet. Ambassadørerne mødes hver måned, hvor 
erfaringer udveksles og nye tiltag udvikles.  
 
Breelteparkens køkken har fokus på andelen af økologi i produktionen. 
Efter projektet ”Madspildsjægerne” har køkkenet opnået bronzemærket i 
økologi. Det betyder, at der benyttes 30-60% økologiske varer i den daglige 
madproduktion. 
 
Breelteparkens køkken har ikke en målsætning om plantebaseret kost. 
 
Daginstitutions- og skoleområdet 
I daginstitutionerne forbereder en køkkenansvarlig frokostmåltidet efter 
de vedlagte opskrifter. Den nuværende frokostordning består af menuer, 
hvor økologiprocenten er over 85%.  
 
Det er muligt for Hørsholm Kommune at indarbejde målsætninger og krav 
til mindre madspild, økologiprocent og plantebasseret kost, når 
frokostordningen skal i udbud.  
 
Det er den køkkenansvarlige i hver enkelt daginstitution, der sikrer, at der 
er mindre madspild i daginstitutionerne. Det afhænger i høj grad af, 
hvordan den køkkenansvarlige styrer sit råvarelager. Erfaringen er, at de 
køkkenansvarlige er gode til at bestille relevante mængder og benytte 
råvarer, der er i overskud, andre dage.  
 
I udbuddet af den kommunale frokostordning i indeværende år stiller 
kommunen blandt andet krav til, at kommende leverandører skal 
imødekomme en økologiprocent på min. 80%, og at det vil vægte positivt, 
hvis én eller flere ugens daglige måltider er kødfrie.  
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Spørgsmål: 
Dansk Folkeparti ønsker erfaringerne med psykologhjælp til unge 
beskrevet – herunder antal brugere pr. måned.   
 
Svar: 
Anonym Ungerådgivning er forankret i Familiehuset og varetages af en 
fuldtidsansat psykolog. Rådgivningen har været åben for henvendelser 
siden d. 1.oktober 2019.  
 
I april 2020 besluttede Sundhedsudvalget, på baggrund af den første 
evalueringsrapport, at udvide Anonym Ungerådgivning. Ungerådgivningen 
giver nu mulighed for en tidlig indsats til unge mellem 13-25 år, enten 
bosat i eller med skolegang i kommunen, i form af forløb på op til ti 
samtaler med en psykolog. De unge kan kontakte rådgivningen direkte, og 
tilbuddet er anonymt. De unge registreres ikke med cpr nr., og der føres 
ikke journal.  
Tilbuddet omfatter også de unges forældre og netværk.  
 
I det følgende er nogle af erfaringerne fra det første år med Anonym 
Ungerådgivning beskrevet.  
 
Løbende og bred formidling  
Siden opstarten er Anonym Ungerådgivning formidlet bredt og løbende. 
Plakater og postkort er designet og fordelt på skoler, idrætssteder, rådhus, 
bibliotek, hos praktiserende læger m.fl. Der er jævnligt blevet lagt opslag 
på diverse uddannelsesfora (Aula, Lectio) samt hjemmesider og sociale 
medier. Anonym Ungerådgivning har flere gange været i Lokalavisen, 
senest maj 2020 i forbindelse med udvidelsen af tilbuddet, og har 
herudover haft en artikel i Frederiksborg Amts Avis. Den tilknyttede 
psykolog har besøgt skoler, gymnasium, Ungehuset m.fl. for at formidle 
tilbuddet mundtligt og direkte til ungegruppen. 

SU 8: Erfaringer med psykologhjælp til unge  
Dato: 07.07.2020 
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Erfaringen indtil videre er, at brugerne af tilbuddet henvender sig på 
baggrund af mange forskellige formidlingsplatforme, hvorfor der også 
fremadrettet vil blive formidlet bredt. 
 
Stigende antal brugere  
Der har pr. 30.6.2020 været 40 unge igennem et forløb i Anonym 
Ungerådgivning, hvoraf 21 forløb er afsluttet, og 19 forløb fortsat er i gang.  
Herudover afventer seks unge deres første samtale. Indtil nu har de unge 
kunne komme til deres første samtale indenfor et par uger. Henover 
sommeren 2020 er ventetiden lidt længere grundet en kombination af et 
stigende antal henvendelser og ferie.  
 
Anonym Ungerådgivning har desuden været i kontakt med adskillige unge, 
som har ønsket information om tilbuddet, herunder unge, som påtænker 
at anvende tilbuddet på et senere tidspunkt. Antallet af ungehenvendelser 
er derfor højere end antallet af opstartede ungeforløb.  
 

 Oktober-
december 
2019 

Januar- 
marts  
2020 

April- 
juni  
2020 

Ungehenvendelser (nye) 18 10 34 

Opstartede ungeforløb 13 6 21 

Forældrehenvendelser 
 

20 18 35 

 
Der har i 2.kvartal 2020 været en stigende efterspørgsel på rådgivning fra 
unge og forældre. Det ser ud til at være sket på baggrund af et øget 
kendskab til rådgivningen, udvidelsen af tilbuddet, den brede formidling 
samt Corona perioden. Efterspørgslen følges løbende, og formidlingen af 
tilbuddet tilpasses herefter. 
 
De unge kommer med et væld af forskellige udfordringer og 
problematikker. Familie er et af de hyppigste temaer i samtaleforløbene 
med de unge. Der ses en tendens til, at de unge anvender det antal 
samtaler, som er relevant i forhold til den problemstilling, som de står i. 
Der ses aktuelt en jævn fordeling i aldersgruppen, dog med en overvægt af 
de 13-21-årige. 
 
Forældrehenvendelserne kan ofte være tidskrævende, gennemsnitligt 1½-
2 timer pr. henvendelse, eftersom de forældre, der henvender sig, er 
bekymrede for deres barn og har behov for en grundig rådgivning om de 
udfordringer, som de står i. 
 
Forskellige måder at møde de unge på 
Anonym Ungerådgivning har været åben under Corona-nedlukningen. 
Rådgivningen er i perioden blevet varetaget telefonisk og senere på 
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udendørs gåture. Det er blevet tydeligt undervejs, at nogle unge profiterer 
godt af telefoniske samtaler og/eller gåture, hvorfor dette fremadrettet 
også vil være en del af måden at møde de unge på. Andre unge profiterer 
bedst af samtaler i Familiehusets lokaler. 
 
Positive tilbagemeldinger fra unge og forældre 
De foreløbige forløbsevalueringer udfyldt af de unge ved endt forløb samt 
løbende mundtlige tilbagemeldinger peger på, at der er en generel stor 
tilfredshed med tilbuddet. De unge oplever at kunne håndtere deres 
udfordringer bedre end før samtaleforløbet, og de tilkendegiver, at de vil 
anbefale Anonym Ungerådgivning til en ven, hvis vedkommende skulle få 
brug for det. 
 
Forældrene giver udtryk for at værdsætte det nye tilbud. Det opleves 
allerede nu, at nye forældrehenvendelser sker på baggrund af anbefalinger 
fra forældre, som tidligere har henvendt sig, eller efter anvisning fra andre 
fagprofessionelle i kommunen.   
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område: 
 
SFKU 1: Fritidspas 
 
SFKU 2: Muligheder for at få Kulturnatten tilbage til Hørsholm  
 
SFKU 3: Anlæg af 2 stk. kunststofbaner  
 
SFKU 4: Sommerferieåbning i svømmehallen - pris 
 
SFKU 5: Bedre skiltning i Idrætsparken, + overskiftskort/tavle 
 
SFKU 6: Fjerne ventelister til senior gymnastik. (hal-kapacitet) 
 
SFKU 7: Livredder på Rungsted strand juni/juli/august (hvis svømmehal er 
lukket i sommerferien) 
 
SFKU 8: Etablering af kunststofbaner i forbindelse med nyt KLUBHUS 
(Besvares i SFKU 3) 
 
SFKU 9: Muligheder for budgetbalance i Idrætsparken 
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Spørgsmål:  
Fritidspas etableres i Hørsholm Kommune til familier, der har svært ved at 
dække udgifterne til deltagelse i fritidstilbud. Hermed sikres at børn og 
unge i målgruppen 3-17 år, får chancen for at komme i gang med en 
fritidsaktivitet. 
 
 
Svar: 
Fritidspasordningen er blevet implementereret i flere kommuner og på 
baggrund af erfaringerne har Børn og Unge enheden i Socialstyrelsen (tidl. 
Servicestyrelsen) udarbejdet anbefalinger til indførelse af ordningen i 
kommunal regi. Anbefalingerne samt erfaringer med en lignende mindre 
ordning i Hørsholm Kommune danner grundlag for nedenstående svar.  
 
Fritidspasordningen henvender sig til ressourcesvage familier, hvor 
økonomien ikke rækker til fritidsaktiviteter, men også til udsatte børn og 
unge hvor både økonomi og andre forhold ikke er til stede af mange 
forskellige årsager. 
Erfaringer viser at udsatte børn og unge kan ikke nødvendigvis integreres i 
de frivillige foreninger alene ved, at der gives økonomisk støtte. Det er 
derfor vigtigt i sådan en ordning at administrationen har en stor grad af 
samarbejde, for at identificere barnets behov og kapacitet, samt at der 
bliver afsat ressourcer til opstart og opfølgning af udsatte børn og unges 
forløb. Fritidspasordningen kræver derfor udover ressourcer i form af en 
økonomisk pulje til dækning eller delvis dækning af kontingent, udstyr o.l., 
samt ressourcer til fritidsvejledere, administration og tværgående 
koordinering. 
 
I Hørsholm Kommune har administrationen erfaring med at fordele en 
pulje til dækning af kontingent o.l. til fritidsaktiviteter for flygtninge. 
Erfaringen har bekræftet behovet for en helhedsorienterede indsats, og 
ordningen har givet gode resultater med de involverede børn og med 
meldinger om markant forbedret trivsel for børnene. De berørte 
foreninger har også overvejende været positive og har i flere tilfælde 
berettet om oplevelsen af børn, der over tid forandrede sig synligt 

SFKU 1: Fritidspas 
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igennem foreningsaktiviteten. Succesen er et resultat af et samarbejde 
mellem Center for Kultur og Fritid, Røde Kors, der leverede en stor indsats, 
kommunens øvrige medarbejdere, der var i kontakt med berørte familier, 
samt foreningerne der modtog børnene. 
 
Administrationen anbefaler at man starter op i en forsøgsordning, ved at 
inddrage en udvalgt gruppe interessenter fra fritidslivet og i tæt 
sammenspil med øvrige kommunale institutioner, for at kunne finde den 
bedste model for Hørsholm. Afhængigt af hvordan ordningen fungerer, vil 
man kunne udvide ordningen til flere foreninger. Det er vigtigt at 
foreningerne er klædt på til projektet for at fritidspasordningen er en 
succes for alle berørte børn. Succeskriteriet er at børnene fastholdes i 
fritidsaktiviteten og opnår bedre trivsel ved det fællesskab der følger med 
fritidsaktiviteten. 
 
 
Målgruppe og interessenter: 
Udsatte børn og unge enten af økonomiske eller sociale årsager: 
Fritidsordningen er et tilbud til udsatte børn og unge (herunder også 
stærkt udsatte børn og unge). Målgruppen skal følges tæt, hvorfor en 
stærk koordineringsindsats med alle parter kræves.  
Familier: Det er vigtigt at børnene/de unge oplever opbakning i forbindelse 
med fritidsaktiviteten fra voksne i familien eller evt. alternativer til de 
voksne i form af ældre søskende eller fritidsvejleder ansat af kommunen. 
Fritidsforeninger 
Frivillige organisationer 
Centre og institutioner (skoler, dagtilbud o.l.) på tværs af kommunen, der 
har berøring med de forskellige interessenter i ordningen 
 
Forankring af projektet: 
Ordningen skal være et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem de 
forskellige centre og institutioner, der har kendskab til målgruppen og 
interessenterne, samt familierne. Erfaringer fra andre kommuner viser at 
det er en god ide at forankre ordningen et sted, med en kontaktperson. 
Dertil lyder anbefalingerne at fritidspasordningen lægges tæt på 
foreningslivet, det vil sige at den ressource, der skal drive ordningen 
placeres i kultur- og fritidsforvaltningen.  
 
Aktiv inddragelse af forældrene eller alternative voksne: 
Fritidspasordningens succes beror på opbakning ved en forælder eller 
ældre søskende, der kan tage ansvar for at der bliver skabt accept i 
hjemmet. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt at finde alternativer 
enten indenfor foreningen eller i form af en frivillig tilknyttet voksenstøtte 
f.eks. fra nogle af vores lokale frivillige foreninger, eller ved en 
fritidsvejleder, der er ansat af kommunen. Erfaringer fra fritidspuljen for 
flygtninge viser også at nogle børn skal have ekstra hjælp fra personer, der 
er eksterne for familien, for at deltage i aktiviteter, selvom de ønsker 
inderligt at deltage i aktiviteten og forældrene også ønsker det. 
 
Tæt samarbejde med de frivillige foreninger: 
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Med denne målgruppe er det vigtigt med et tæt samarbejde med 
foreningerne der tager imod, dels for at sikre sig at barnet trives, dels for 
at sikre at foreningen kan rumme og fastholde barnet i aktiviteten. 
Foreningerne kan have behov for noget faglig støtte i forhold til arbejdet 
med udsatte børn og unge. Med en forsøgsordning, kunne man vælge at 
samarbejde med nogle foreninger, der i forvejen har interesse for denne 
målgruppe, og kan rumme evt. børn med udfordringer med sociale 
relationer. 
 
Skoler og daginstitutioner 
Et tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner er en fordel, da disse har 
allerede kontakt til og tilliden ved børnene og familierne. Det er derfor en 
fordel at afsætte ressourcer på skoler og institutioner til denne opgave.   
 
 
 
Økonomisk estimering  
Hvis ordningen ønskes implementeret, vil administrationen undersøge 
nærmere hvilke børn ville skulle tilbydes ordningen i en første fase. 
Nedenstående økonomiske estimat tager udgangspunkt i en progressiv 
implementering af ordningen. Tallene tager udgangspunkt i ca. 500 børn 
og unge op til 18 år, og en aktivitet pr. barn med mulighed for at støtte i 
gennemsnit kr. 1.000 pr. barn pr. år.  

Post 2021 2022 2023 2024 
Fritidsvejledere (2 
årsværk) 

Kr. 
800.000 

Kr. 
800.000 

Kr. 
800.000 

Kr. 
800.000 

Personaleressourcer 
i centre (20 
timer/uge) 

Kr. 
250.000 

Kr. 
250.000 

Kr. 
250.000 

Kr. 
250.000 

Begrænset pulje til 
hel eller delvis 
dækning af 
kontingent, udstyr 
o.l. 

Kr. 
500.000 

Kr. 
500.000 

Kr. 
500.000 

Kr. 
500.000 

I alt Kr. 
1.050.000 

Kr. 
1.050.000 

Kr. 
1.050.000 

Kr. 
1.050.000 
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SFKU 2: Muligheder for at få Kulturnatten tilbage til Hørsholm  
 
 
Spørgsmål: 
Mulighed for at få Kulturnatten tilbage til Hørsholm, som kunne drives 
primært af de frivillige, og erhvervslivet, men med støtte og rådgivning fra 
Kommunen. I tæt samarbejde med Trommen, både med hensyn til 
planlægning, og kulturelle tiltag.  
 
 
Svar: 
Kulturnat som koncept praktiseres i flere kommuner som f.eks. 
kulturnatten i København, kulturparaplyen i Birkerød, Gentoftenatten o.l. 
Foreninger, kulturinstitutioner, erhvervs- og forretningsliv holder åbne 
døre med arrangementer og aktiviteter til glæde for borgere. En kulturnat i 
Hørsholm ville give mulighed for byens kulturliv: kultur- og 
fritidsforeninger, kulturinstitutioner og erhvervs- og forretningsliv til at 
åbne deres døre til en særlig oplevelse og gøre opmærksom på sig selv og 
invitere ind dér hvor deres aktiviteter afholdes til dagligt. Arrangement kan 
afholdes spredt over hele kommunen i forskellige knudepunkter, herunder 
havnen. Ved at opdele organiseringen på forskellige knudepunkter vil 
arrangører kunne samarbejde på tværs af baggrund og danne 
partnerskaber til aktiviteter. 
 
Oprettelse af en pulje til støtte af tværgående samarbejder om aktiviteter 
og begivenheder ville kunne understøtte arrangementer på tværs, der ville 
give sammenhæng både mellem de aktiviteter der foregår på aftenen 
samt motivere flere til at deltage som arrangører.  
 
Kommunens rolle: 
Arrangementet kunne koordineres af kultur- og fritidsforvaltningen, hvor 
kommunens rolle var at sørge at koordinere og facilitere samarbejdet 
mellem de forskellige arrangører, evt. sørger for at danne arbejdsgrupper 
blandt de forskellige arrangører for at understøtte tværgående 
samarbejder mellem de forskellige grupper, som der arbejdes på i 
forbindelse med kulturdagen. I den forbindelse ville forvaltningen i 
samarbejde med et repræsentationsudvalg af arrangører kunne forvalte 
en evt. pulje. Forvaltningen kunne ydermere sørge for en fælles 
kommunikation for arrangementet.  
Kulturhus Trommen ville kunne arrangere indslag inde og uden døre af 
større og mindre skala.  
Et budget til kommunikation samt kulturelle indslag vil skulle bevilges. 
 
Tidspunkt og Målgruppe: 
Kulturnatten, som navnet indikerer, afholdes om aften, og henvender sig 
primært til et voksent publikum, evt. familier med store børn. En Kulturnat 
afholdes typisk en fredag efter arbejdstid og ud på aftenen.  
De ovennævnte eksempler på kulturnat arrangementer foregår i efteråret, 
forvaltning anbefaler dog at interessenterne høres i forhold til hvilken 
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periode på året de vurdere mest hensigtsmæssig, også i forhold til øvrige 
arrangementer i kommunen. 
 
 
Kontekst: 
En Kulturnat, forankret i Kulturhus Trommen er tidligere blevet afholdt i 
Hørsholm Kommune og blevet erstattet af kulturdagen for bl.a. at åbne op 
for samarbejdet med foreningslivet, og henvende sig til en bredere 
målgruppe. En hørsholmnat vurderes at kunne fungere som et stærkt 
kulturelt supplement til Hørsholm Kulturdagen, da den præsentere 
Hørsholm Kommunes kultur- og erhvervsliv i en anden kontekst og til en 
mere fokuseret målgruppe. Udendørs koncert og biograf på kulturdagen, 
har fået positive tilbagemeldinger fra adspurgte borgere som et 
arrangement der henvender sig til et voksent publikum.   
 
Økonomi: 
For at afholde en kulturnat på et vist niveau der vil kunne tiltrække 
Hørsholm Kommunes borgere, vurderes at der skal afsættes midler til 
indhold, kommunikation og koordinering. Da Kulturnatten er et nyt tiltag, 
skal der medregnes personaleressourcer i budgettering, hvorfor dette er 
med i økonomien. 

Post 2021 2022 2023 2024 
Koncert/biograf kr. 200.000 kr. 200.000 kr. 200.000 kr. 200.000 
Kommunikation Kr. 50.000 Kr. 50.000 Kr. 50.000 Kr. 50.000 
Pulje til 
foreninger 

Kr. 
100.000 

Kr. 
100.000 

Kr. 
100.000 

Kr. 
100.000 

Personale til at 
koordinere o.l. / 
KUI+Trommen 
(svarende til 15 
timer/uge) 

Kr. 
200.000 

Kr. 
200.000 

Kr. 
200.000 

Kr. 
200.000 

I alt Kr. 
550.000 

Kr. 
550.000 

Kr. 
550.000 

Kr. 
550.000 
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SFKU 3: Anlæg af 2 stk. kunststofbaner  
 
 
Spørgsmål: 
Anlæg af 2 stk. kunststofbaner (8 mands + 11 mands) på stadion i 
Idrætsparken, i forlængelse af den belyste mulighed der ligger i 
forundersøgelsen og pga. af den nye placering af Klubhus til 
udendørsidrætten.  
Kombineres med: 
SFKU 26: Venstre ønsker at få belyst muligheden for at etablere to stk. 
kunststofbaner (8 og 11 mands) på stadion i Idrætsparken, i forlængelse af 
den belyste mulighed, der ligger i forundersøgelsen og pga. den nye 
placering af klubhus til udendørsidrætten.  
 
 
Svar: 
I forundersøgelsen er det vurderet, at der kan etableres en 8 mands- og 11 
mandsbane på stadionarealet. Det har ikke været muligt at få plads til en 6 
mandsbane grundet beplantningsbæltet, afstand til togbanen samt de to 
andre baners beliggenhed.  
HUI har ønsket, at der så vidt muligt, også lægges kunstgræs uden om 
banerne, så hele området aktiveres.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelsen er der lavet en 
helhedsplan for området omkring stadion i Idrætsparken for at sikre, at 
fremtidige anlægsdisponeringer tænkes ind. Ud over etableringen af et 
klubhus til udendørsidrætterne, er der også taget højde for muligheden for 
kommende kunstgræsbaner foran det nye klubhus.  
De nye kunstgræsbaner ønskes etableret i direkte sammenhæng med det 
nye klubhus, så det på sigt kan blive muligt at opholde sig i klubhuset 
imens der spilles fodbold på banerne. Det vil både styrke det sociale 
fællesskab og sikre en større synergi mellem udendørsidrætternes 
faciliteter.  
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Etableringen af fremtidige kunstgræsbaner kræver en bearbejdning af 
arealet. Udgifterne hertil er en forudsætning for, at der kan etableres 2 
kunstgræsbaner samt kunstgræs omkring banerne:  
 
Jorden på- og omkring stadion skal planeres, da stadionarealet ligger 
placeret meget dybt.  
Grundet den dybe beliggenhed, skal området afvandes for at sikre, at den 
ikke oversvømmes i perioder med store mængder vand.  
Belysning på banen er vigtig, for at kunne bruge banerne hele året, og for 
at sikre, at området er et ”sikkert sted” at være. 
Etablering af hegn bag målene på begge baner, samt eventuelt 
tilskuerhegn omkring banerne, hvis der er behov herfor.  
Det skal vurderes hvorvidt der skal etableres traditionelle kunstgræsbaner 
eller særlig miljøkorrekte kunstgræsbaner, som sikrer, at et minimum af 
plastikgranulat havner i naturen.  
Der er et terrænspring på omkring 6 meter fra Hørsholmhallen til stadion, 
hvilket vil kræve en høj støttemur samt hegn i hjørnet tættest på 
Hørsholmhallen.  
Før kunstgræsbanerne kan etableres, skal der laves en tydelig beskrivelse 
af projektet, påbegyndes en byggesag eventuelt med 
myndighedsbehandling, laves udbud samt kvalitetssikring af tilbud.  
Af byggepladsmæssige grunde kan kunstgræsbanerne først etableres, når 
klubhuset er bygget.  
 
Nedenstående er et prisoverslag med forbehold for, at der endnu ikke er 
udarbejdet et endeligt projekt:  
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Ydelser Prisestimat 
Intern projektering ifht. drift og håndtering (team Ejendomme) 400.000 
Ekstern projektering 350.000 
Byggeplads, adgangsforhold, sikring af vej  425.000 
Rydningsarbejde 646.000 
Profilering og indbygning af overskudsjord 484.000 
Indbygning af bund til kunstgræsbane 1.378.850 
Etablering af støttemur 562.500 
Afvanding 231.000 
Flise og støbearbejde 531.750 
Hegns arbejde 735.275 
Lysanlæg 880.000 
Kunstgræsbelægning inklusiv: 
Miljøkorrekt underlag på 177.750 
Aktivitetsareal i forlængelse af banerne 132.000 

2.739.000 

Diverse arbejder 110.625 
Uforudsete poster 
 

326.000 

I alt ex moms 9.800.000 
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SFKU 4: Sommerferieåbning i svømmehallen - pris 
 
 
Spørgsmål: 
Sommerferieåbning i svømmehallen - pris. 
 
 
Svar: 
Svømmehallen holder normalt lukket 6 uger i sommerferien. To af ugerne 
brugs til vedligeholdelsesarbejder af pumper, ventilatorer, rørføring mv. 
Det vil fremadrettet være muligt at åbne i 4 uger i sommerferien i 
tidsrummet kl. 8.00 -15.00, alle ugens 7 dage. Dette vil koste 200.000 kr. 
Som følge Corona epidemiens lange nedlukning samt forventningen om, at 
mange borgere holder ferie hjemme, holder svømmehallen ekstraordinært 
åbent i hele sommerferien 2020. Åbningstiden i sommerferien vil som 
udgangspunkt være fra 8-15.  
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SFKU 5: Bedre skiltning i Idrætsparken, + overskiftskort/tavle 
 
 
Spørgsmål 
Bedre skiltning i Idrætsparken, + overskiftskort/tavle 
 

Svar 
Anlægsønsket er igangsat i forbindelse med Covid-19 Erhvervspakke 2, 
hvor der er afsat 305.200 kr. til forskønnelse af Idrætsparken i forhold til 
skiltning m.v. En arkitektrådgiver bliver bedt om at komme med et bud på, 
hvordan man sikrer en rød tråd, så det bliver let og indlysende at finde 
rund i Idrætsparken. 
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SFKU 6: Fjerne ventelister til senior gymnastik. (hal-kapacitet) 
 
 
Spørgsmål 
Fjerne ventelister til seniorgymnastik. (hal-kapacitet).  
 
 
Svar: 
Nedenstående svar tager udgangspunkt i kommunens haller. Der findes 
også mindre gymnastiksale i kommunen, disse medtages dog ikke i dette 
svar. 
 
Fordeling af haltider 
Hørsholm Kommunes haltider fordeles ved den årlige sæsonbooking hvert 
forår. Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes lokaleregulativ afholdes 
møder i haludvalget, bestående af interessenter fra de forskellige berørte 
foreninger, som mødes for at fordele tiderne i de tre haller: Hørsholm 
Hallen, Rådhus Hallen og Rungsted Hallen (efter kl. 16 på hverdage). 
Derudover fordeler udvalget også tider i Rungsted Gymnasiums hal, som 
Kommunen lejer af gymnasiet til formålet.  
 
Aftalen om tider bliver derefter indleveret til forvaltningen, der taster det 
ind i Hørsholms lokalebooking system. Ledige tider åbnes derefter op til 
almindelig booking i systemet, Hørsholms lokalebooking. 
 
Nuværende belægningsgrad af hallerne 
Hallerne er åbne fra 8:00 til 23:00. Den sidste time fra 22:00-23:00 er 
sjældent benyttet (Ung i Hørsholm benytter de sene tider).  
Antager man at foreningerne afvikler deres aktiviteter i tidsrummet 8:00-
22:00, er der i alt 254 timer/uge i de tre kommunale haller. I den 
kommende sæson 2020/2021 er der sammenlagt ledige kapacitet 
svarende til 20 timer/uge fordelt på de tre kommunale haller - for detaljen 
henvises til skema nederst i notatet. Dette svarer også approksimativt til 
den ledige halkapacitet i nærværende sæson 2019/2020. 
Belægningsgraden i 2020/2021 i de kommunale haller er altså 92%. 
Al kommunens rådetid i Rungsted Gymnasiums hal er belagt. 
 
14 timer af den ledig kapacitet er i dagtimerne, 6 timer efter kl. 20:00, 
hvorfor det vurderes at kunne benyttes af foreningen Senioridræt, hvor 
andre foreninger ville kunne blive udfordret. 
 
Løsningsmuligheder: 
For at imødekomme ønske om øget haltid foreslås følgende muligheder: 
 
Personaleressourcer afsættes til forvaltningen til aktivt at gøre 
opmærksom på den ledige kapacitet i kommunens lokaler og hjælpe 
foreningerne til at finde frem til de tider der er ledige. 
Lokalebookingsystemet giver mulighed for at oprette tider særskilt for at 
fremhæve disse overfor brugere af systemet. 
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I forbindelse med indkøb af et nyt lokalebookingsystem i 2016 blev der lagt 
vægt på selvbetjening, dels for at give mere medbestemmelse til 
foreningerne og dels for at imødekomme effektivisering af ressourcer i 
forvaltning af kommunens lokaler. Der blev sparet nogle personaletimer på 
dette område, ved at overgive en stor andel af betjeningen til 
selvbetjening. Denne øget betjening vil skulle genoprettes. 
 
Forvaltningen har påbegynder et projekt med opstart i 3. kvartal i 2020 om 
aktivitetsmåling i hallerne. Aktivitetsmålingerne vil blive analyseret i 
forhold til belægningsgraden, der fremgår i lokalebooking systemet. Det er 
muligt at analysen vil pege på noget skjult ledig kapacitet. Forvaltningen vil 
kunne ud fra analysens resultater og i dialog med idrætsråd og haludvalg 
eventuelt kunne optimere udnyttelsen af haltiderne. Analysen vil også 
bruges i forbindelse med projicering af en ny trægulvshal, der vil øge 
halkapaciteten på sigt. 
 
Enkelte idrætsforeninger i Hørsholm Kommune har til huse i selvejende 
haller. Forvaltningen kan tage kontakt til pågældende foreninger for at 
høre om der er haltid og fysiskmulighed for kommunen at leje sig ind i de 
respektive haller. 
 
Forvaltning kan afsøge andre haller i nabokommunerne for at høre om det 
er muligt at leje haller, f.eks. i Fredensborg Kommune eller Rudersdal, på 
samme måde som der lejes haltid på gymnasiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

14/20 

Halkapacitet i den kommende sæson:  
U g edag Startt idspunkt Slutt idspunkt Anta l  t im er Ha l

Mandag 08:00 09:30 1,5 Hørsholm Hallen

(22:00) (23:00) Alle 3 Haller

Tirsdag 12:00 15:00 3,0 Rådhus Hallen

(22:00) (23:00) Alle 3 Haller

Onsdag 08:00 09:30 1,5 Hørsholm Hallen

12:00 13:00 1,0 Rådhus Hallen

(22:00) (23:00) Alle 3 Haller

Torsdag 12:00 15:00 3,0 Rådhus Hallen

15:00 16:00 1,0 Hørsholm Hallen

(22:00) (23:00) Hørsholm Hallen og Rungsted Hallen

Fredag 08:00 09:00 1,0 Hørsholm Hallen

10:00 12:00 2,0 Rådhus Hallen

(22:00) (23:00) Hørsholm Hallen og Rungsted Hallen

Lørdag 20:00 22:00 (23:00) 2,0 Hørsholm Hallen

21:00 22:00 (23:00) 1,0 Rungsted Hallen

(22:00) (23:00) Hørsholm Hallen og Rungsted Hallen

Søndag 20:00 22:00 (23:00) 2,0 Hørsholm Hallen

21:00 22:00 (23:00) 1,0 Rungsted Hallen

(22:00) (23:00) Alle 3 Haller

i alt 20,0  
 
Den sidste time er ikke medregnet i ovenstående tabel. 
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SFKU 7: Livredder på Rungsted strand juni/juli/august (hvis 
svømmehal er lukket i sommerferien) 
 
 
Spørgsmål: 
Livredder på Rungsted strand juni/juli/august (hvis svømmehal er lukket i 
sommerferien) 
 
 
Svar: 
Man vil kunne etablere livreddere på Rungsted Strand ud fra to modeller, 
ved enten at benytte Trygfondens nationale livreddernetværk eller selv 
forestå livredderfunktionen. Administrationen anbefaler model 1, da 
denne er billigt og mest relevant. 
 
Model 1: Livredningsfunktionen varetages af Trygfonden – koster 72.000 
kr.  
Livredderløsning sker via en ansøgning til TrygFonden. Fristen er 1. oktober 
2020 i forhold til sæson 21. Det anbefales at vælge denne løsning, da man 
sikrer sig at livredderne har den mest relevante uddannelse, og at man 
indgår i et større netværk i forhold til at tage vandprøver, observere vejret 
og eventuelt lukke stranden, hvis det findes nødvendigt. 
 
Samarbejdskommunen bidrager opgavemæssigt og økonomisk til 
samarbejdet ved at sørge for indkvartering af livreddere i perioden, op- og 
nedtagning, samt opbevaring uden for sæsonen af livreddertårnet. 
 
Udgift til indkvartering 2 stk. Livreddere i en sæson  60.000 kr. 
Opsætning, nedtagning og opbevaring Livredderstation  12.000 kr. 
 
Model 2: Hørsholm Kommune varetager livredderfunktionen – koster 
500.000 kr. 
Hvis man vælger helt selv at står for livredderfunktion på Rungsted Strand, 
skal man sikre sig at ansatte livreddere har den nødvendige uddannelse og 
afløsning er mulig ved sygdom. Man vil ikke indgå i et samarbejde og 
koordineringsnetværk med andre kystområder ift sikkerhed, vejr- og vind, 
temperaturmåling etc. 
 
Lønudgifter ved livredderfunktion i juni, juli, august  380.000 kr. 
Etablering af livreddertårn    100.000 kr. 
Indkøb diverse hjælpeudstyr   20.000 kr. 
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Spørgsmål 
Med baggrund i en analyse foretaget i forbindelse med brugeroplevet utilfredshed 
med serviceniveauet i Idrætsparken, vurderede administrationen, at der netto skal 
tilføres 1,2 årsværk til Facility Management (FM) for at FM kan betjene 
Idrætsparken i overensstemmelse med det ønskede serviceniveau.  
 
SFKU bad på mødet den 24. juni 2020 om et budgetnotat, der beskriver det 
nuværende serviceniveau for faciliteterne i idrætsparken, anvendelsen af de nye 
midler i forbindelse med etableringen af træningsskøjtehallen, og besparelsen i 
forbindelse med etableringen af FM. Notatet skal belyse muligheder for at bringe 
budget og serviceniveau i balance. 
 
Svar 
 
Administrationen har med hjælp fra HANSEN Consulting, som også bistod med 
analysen af FM, fundet frem til følgende hovedkonklusioner: 
 
Handlemuligheder for bringe budget og serviceniveau i balance. 
 
Der er følgende muligheder for at skabe balance mellem budget og serviceniveau: 
 

1. Opnormering svarende til 1,2 årsværk medtages i de kommende 
budgetforhandlinger 

 
2. Administrationen finder 1,2 årsværk inden for eksisterende driftsbudget i 

Idrætsparken og/eller FM/Ejendom (eller andre steder) 
 

3. Det politisk besluttede serviceniveau/åbningstider mv. i Idrætsparken 
nedsættes svarende til 1,2 årsværk. 

 
Løsning 2 kræver traditionelle budgetreduktioner, som ikke på nuværende 
tidspunkt er fremsendt til budgetforhandlingerne. 
 
Løsning 3 forekommer vanskeligt realiserbar, da man nødvendigvis må indskrænke 
anvendelsen af anlæggene en hel del for at nå i mål.  
 
 

 SFKU 9: Muligheder for budgetbalance i Idrætsparken 
 Dato: 11.08.2020 

 
 

Center for By og Miljø 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Katrine Aare Langer 
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Beskrivelse af nuværende serviceniveau for faciliteterne i Idrætsparken 
Hørsholm Kommunes Idrætspark består af Svømmehallen, to skøjtehaller, 
Idrætsbygningen, Hørsholm Hallen, Rådhus Hallen, samt en række 
udendørsanlæg, samt en række klubejede ketsjerhaller og -anlæg. Faciliteterne 
stilles til rådighed ifølge Folkeoplysningsloven, og stilles så vidt muligt til rådighed 
med grundbelysning, varme, ventilation, bade- og omklædningsrum, inventar og 
rengøring, samt det tekniske udstyr og den indretning, der findes i lokalerne og på 
anlæggene, når de bruges til deres primære aktiviteter. Kommunen har ansvaret 
for den udvendige og indvendige bygningsmæssige vedligeholdelse af de 
kommunale tilbud, samt for det inventar og udstyr, som stilles til rådighed.  
 
Driften af Idrætsparkens faciliteter varetages primært af FM (BOM), samt af 
Svømmehallens medarbejdere (KOF), som følger: 
 
Svømmehallens medarbejdere varetager i Svømmehallens offentlige åbningstid 
livredder-bemandingen, servicering af arrangementer, daglig rengøring af hele 
svømmehallen, servicering af billetautomat, kontakt til Café-forpagter mv. 
 
FM varetager rengøringen af de øvrige faciliteter på hverdage samt ved stævner, 
bortskafning af renovation, reparation og vedligeholdelse af bygningerne, alle 
tekniske anlæg, udstyr, inventar og terræn og den forsyningsmæssige 
infrastruktur. Derudover har FM ansvaret for at sikre vandkvalitet og 
lufttemperatur i svømmehallen, udlægningen og pleje af is i skøjtehallerne efter 
anvisning af istider fra klubberne, opstregning af baner, pasning og pleje af 
udendørs baner etc. FM varetager Idrætsparkens vagttelefon og foretager 
opretning af fejl og mangler, åbning af døre ved glemte nøgler, og anden 
forekommende assistance. Der er ved stævner en ekstra medarbejder til stede. 
 
Idrætsparken er i udgangspunktet altid åben for klubberne, som selv har nøgler til 
relevante faciliteter. Klubberne fordeler bane- og istider mellem sig. Der er adgang 
for øvrige brugere i de respektive hallers offentlige åbningstid. Serviceniveauet 
kan derfor mest retvisende beskrives, som det tidsrum, hvor drifts- og 
servicemedarbejderne er tilgængelige/udfører service og er i baghånden.  
 
For svømmehallen drejer det sig om hverdage 7.00-17.00 (tirsdage og torsdage til 
22.00) og weekends 11.00-17.00 (søndage fra 9.00). For Skøjtehallerne foretages 
iskørsel på hverdage 7.00-23.00 og weekends 7.30-18.30.  
 
Servicemedarbejdernes vagttelefon dækker samtlige haller og faciliteter og er 
bemandet hverdage 7.00-23.00 og weekends 7.30-18.30 af en medarbejder, som 
samtidigt er på iskørsel eller rengøringsopgaver. Ved samtidige kald eller 
uopsættelige opgaver forekommer derfor en vis responstid. 
 
Der er aftalt kvalitetsstandarder for så vidt angår vandkvalitet og -temperatur, 
iskvalitet i forhold til de forskellige aftalte aktiviteter, plænekvalitet og -længde, 
samt de lovgivningsmæssige krav, der er gældende.  
 
Analysen, som blev lagt frem på SFKU den 24. juni 2020 illustrerede 
udfordringerne ved – med den nuværende bemanding – at løse opgaverne. 
 



 

 

  

 

18/20 

Anvendelse af nye midler i forbindelse med ny skøjtehal 
Bascon udfærdigede i 2015 et notat omhandlende overslagspriser (2015 niveau) 
på anlægsudgifter og driftsudgifter ved etablering af ny træningsskøjtehal. Ud fra 
nøgletal estimeredes følgende direkte meromkostninger: 
 
Bygningsdriftsomkostninger  
(indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, installationer):  208.000 kr.  
 
Energiudgifter (ved etablering af ”kold” hal): 600.000 kr. 
heraf: 
El (248.000 kWh) 488.000 kr. 
Vand (900 m3)    37.000 kr. 
Varme (150.000 kWh)    75.000 kr. 
 
Det bemærkes i notatet, at udgifter til personale, administration og rengøring ikke 
er medregnet, samt at det ikke forventes, at der vil være ekstra udgifter til 
vedligeholdelse af terræn (i sagsfremstilling til KB er denne formulering ændret til 
” idet personale- og administrationsudgifter ikke forøges”, hvilket dog ikke er 
forudsætningen i Bascons notat).  
 
I forhold til den fastsatte budgetramme på DKK 1 mio, levner Bascons overslag på 
bygningsdriftsomkostninger og energiudgifter dog rum til andre omkostningstyper 
på knap 200.000 kr. 
 
Det fremgår ikke af notatet, at det sædvanligvis forventes, at udgifterne til 
bygningsmæssig vedligeholdelse vil følge en stigende kurve over 
bygningens/installationernes levetid. 
 
Udmøntningen af budgettet til afledte driftsudgifter er administrativt blevet 
fordelt mellem BOM/ FM med 650.000 kr. og KOF med 350.000 kr. 
 
Overordnet set er forbrug og budget i balance, dog med følgende bemærkninger:  
 

• For det første er en række centrale driftsomkostninger som nævnt ikke 
medregnet i Bascons notat, og ej heller særskilt kvalificeret. Det drejer 
sig primært om omkostninger til rengøring og iskørsel i forbindelse med 
den nye træningsskøjtehal. Disse er aktuelt dækket af bevillingen. 

• Dernæst er der allokeret en større sum til vedligeholdelsesomkostninger, 
end forudsat af Bascons notat. Dette skyldes, at budgettet i højere grad 
inddiskonterer en stigning i omkostningerne i takt med bygningernes 
aldring, herunder alderen på de eksisterende bygningsmæssige 
installationer, som genanvendtes i forbindelse med den nye hal.   

• I forhold til disse to elementer, har allokeringen til forsyningsbudgettet i 
KOF været mindre end Bascons overslag og mindre end de reelle 
energiomkostninger. Disse er dog også fuldt finansierede, først og 
fremmest grundet den reduktion i Idrætsparkens samlede el-forbrug, som 
opnåedes gennem etableringen af solcelle-anlæg på Skøjte- og 
Svømmehallernes tage i 2017.  

 
Baseret på den relativt korte periode siden ibrugtagningen af anlægget, anslås den 
årlige forbrugs-besparelse til ca. 420.000 kWh/år, sammenlignet med det 
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merforbrug, som kan henføres til træningsskøjtehallen på ca. 250.000kWh. Der er 
således et ”overskud” på energien fra solcellerne, som indgår i finansieringen af 
udgifterne i idrætsparken samlet set. 
 
De nye midler (1 mio. kr.) og energigevinsterne fra solcellerne dækker 
ekstraudgifterne i idrætsparken efter etableringen af træningsskøjtehallen, men 
rækker ikke til at dække den underbemanding der er opstået hos FM i 
Idrætsparken som følge af besparelsen på 4 mio. kr. i FM, jf. nedenfor. 
 
Besparelse i forbindelse med etablering af FM 
Sideløbende med beslutningen om etablering af ny træningsskøjtehal, besluttede 
Kommunalbestyrelsen at samle drifts- og serviceopgaver i Center for Ejendomme, 
herunder FM, med effekt januar 2016. 
 
Beslutningen om etableringen af FM indeholdt en besparelse på området på årligt 
4 mio. kr., til trinvis implementering, således at besparelsen skulle udmøntes med 
2 mio. kr., 3 mio. kr. og 4 mio. kr. over tre år. Niveauet for besparelsen nævnes i 
rapport fra Brøndum & Fliess, 2015, dog uden præcisering af grundlaget eller 
forudsætningerne for kvantificeringen. 
 
Mens besparelsen repræsenterede ca. 7-8% af det samlede budget for Center for 
Ejendomme, fokuseredes budgetreduktionen alene om personalerammen for FM, 
i forhold til hvilken den udgjorde ca. 22-24%.  
 
Besparelsen har været fordelt mellem de forskellige servicerede områder, og 
Idrætsparkens andel kan ikke siges at have været uforholdsmæssig højt. Det er 
ikke regnskabsmæssigt muligt præcist at ekstrahere den konkrete andel af 
besparelsen, som har påvirket Idrætsparkens drift, men et kvalificeret estimat 
lyder på 1.785.000 kr. Dette svarer beløbsmæssigt ca. til idrætsparkens andel af 
de i alt 4 mio. kr. der blev lagt ind som sparekrav. 
 
For så vidt angår Idrætsparken har besparelsen i forhold til serviceniveauet (her 
forstået som tidsrummet hvor drift- og servicefunktionerne er bemandede) 
betydet en reduktion i det oprindelige serviceniveau, dels i form af en 
indskrænkning af iskørsel mellem kl. 18.30 og 23.00 lørdag og søndag, og dels 
gennem fjernelse af en fast vagt i Hørsholm hallen i dagtid. Indskrænkningen af 
iskørsel er en udfordring for klubberne, da de ikke kan bruge skøjtehallerne, hvis 
isen er for dårligt holdt. 
 
Den del af besparelsen som følge af etableringen af FM, som har vedrørt 
Idrætsparken, vurderes som værende forholdsmæssig i forhold til påvirkningen af 
de øvrige områder, som betjenes af FM, og det må konstateres, at den er 
gennemført som politisk besluttet.  
 
Primært som følge af, at besparelsen har været fokuseret omkring 
personalerammen, må det ligeledes konstateres, at den har medført en reduktion 
af serviceniveauet i Idrætsparken, og også i et sådant omfang, at det ovenfor 
beskrevne serviceniveau ikke kan opretholdes. 
 
 
Handlemuligheder for bringe budget og serviceniveau i balance. 
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Der er følgende muligheder for at skabe balance mellem budget og serviceniveau: 
 

4. Opnormering svarende til 1,2 årsværk medtages i de kommende 
budgetforhandlinger 

 
5. Administrationen finder 1,2 årsværk inden for eksisterende driftsbudget i 

Idrætsparken og/eller FM/Ejendom (eller andre steder) 
 

6. Det politisk besluttede serviceniveau/åbningstider mv. i Idrætsparken 
nedsættes svarende til 1,2 årsværk. 

 
Løsning 2 kræver traditionelle budgetreduktioner, som ikke på nuværende 
tidspunkt er fremsendt til budgetforhandlingerne. 
 
Løsning 3 forekommer vanskeligt realiserbar, da man nødvendigvis må indskrænke 
anvendelsen af anlæggene en hel del for at nå i mål. 
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 Baggrundsnotater, budget 2021-2024 
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

• EBU 1 (Venstre): Samtænkning af den beskæftigelsesrettede- og 
den sociale indsats 

• EBU 2 (Dansk Folkeparti): Besparelsesmuligheder på ikke-
lovpligtigt tilbud på 5,8 mio. kr.  

• EBU 2 (Venstre): Besparelsesmuligheder på ikke-lovpligtigt tilbud 
på beskæftigelsesområdet på knap 6 mio. kr.  

• EBU 3 (Dansk Folkeparti): Oplysning af antal årsværk samt 
beregning på besparelse af 5 årsværk. 

• EBU 4 (Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets bestilling af den 23. 
juni 2020: Baggrundsnotat om Corona erfaringer på 
beskæftigelsesområdet. 
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Spørgsmål 
Samtænke den beskæftigelsesrettede- og den sociale indsats. Betyder at 
den enkelte sagsbehandler har ansvaret for at tilrettelægge indsatser både 
efter beskæftigelseslovgivningen og den sociale lovgivning.  
 
 
 
Svar 
Kommunens sagsbehandlere samarbejder i en række sammenhænge på 
tværs af serviceområderne efter beskæftigelseslovgivningen og den sociale 
lovgivning. Også indsats efter andre lovgivningsområder tilrettelægges i 
tværgående samarbejde. Det gælder for visse målgrupper indsatser på 
skole- og ungeområdet og indsatser efter sundhedsloven. 
 
Det er f.eks. tilfældet i Tværgående Borgerforløb, hvor den enkelte 
sagsbehandler varetager indsatsen efter både beskæftigelseslovgivningen, 
den sociale lovgivning og også sundhedslovgivningen. I indsatsen 
samtænkes behov for bostøtte og behov for (beskæftigelses)mentor i 
videst muligt omfang og gerne i samme medarbejder. 
 
Også på ungeområdet samarbejdes tæt om de unge i alderen 15-24 år, der 
er i fare for ikke at få uddannelse eller arbejde. Her har kommunen valgt 
en matrix- eller netværksorganisering, hvor sagsbehandlerne på de 
forskellige lov- og serviceområder varetager hvert deres ansvar, men 
koordinerer tæt i KUI-netværk (Koordineret Ungeindsats). 
 
Det betyder f.eks., at vi koordinerer mentorstøtte efter 
beskæftigelseslovgivningen, vejlednings- og kontaktpersonbehov efter 
skolelovgivning/sociallovgivning og støtte efter anden lovgivning i tæt 
samarbejde. Det betyder også, at vi mellem myndigheds-/lovområderne 
har forpligtet os til at give hinanden sparring på at finde de rigtige 
indsatser for den unge. 
 
På beskæftigelsesområdet er visse indsatser betinget af, at flere 
fagområder er involveret i indsatsen eller bevillingen. Det gælder i relation 
til rehabiliteringsindsats og fleksjob samt evt. overgang til vurdering ift. 

 
EBU 1:  Samtænkning af den beskæftigelsesrettede- og den sociale indsats 
 Dato: 03.08.2020 

 
 

Center for Borger og 
Erhverv 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Peter Juul Andersen 

Centerchef 
pja@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 3260 
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førtidspension. Her samarbejder beskæftigelses-, social og 
sundhedsområdet med regionens socialmedicinske funktion samt i 
ungesager med ungeområdet om at finde den rigtige indsats for borgeren. 
 
Man tilstræber at arbejde efter en fælles plan for borgeren. På 
ungeområdet (KUI) er der krav om, at den unge har en uddannelsesplan, 
som bruges på tværs af indsatser. På alle lovområder er der på den anden 
side krav om at benytte lovområdets eget fagsystem til planer og 
journalisering mv. Der kan således være en del dokumentationsarbejde 
forbundet med at arbejde tværgående med borgerne. 
 
Lovgiver har i nogle år haft en ”hovedlov” på vej, som skal skabe bedre 
rammer for en mere helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse 
problemer, så flere bliver i stand til at mestre eget liv og få fodfæste på 
arbejdsmarkedet.  
 
Regeringen og KL er i aftalen fra 2018 herom enige om, ”at borgere med 
komplekse og sammensatte problemer, som modtager indsatser fra 
forskellige sektorlove, skal opleve en kommunal forvaltning, som 
tilrettelægger en koordineret, sammenhængende og overskuelig indsats 
for borgeren. Den koordinerede sagsbehandling fordrer et højt niveau af 
samarbejde og videndeling mellem sagsbehandlere eller teams af 
sagsbehandlere i kommunerne, så borgeren ikke selv oplever at skulle 
varetage koordinationen”. 
 
Se om ny hovedlov f.eks.: https://www.kl.dk/media/19595/opfoelgning-
paa-aftale-om-rammerne-for-en-helhedsorienteret-indsats-for-borgere-
med-komplekse-problemer.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kl.dk/media/19595/opfoelgning-paa-aftale-om-rammerne-for-en-helhedsorienteret-indsats-for-borgere-med-komplekse-problemer.pdf
https://www.kl.dk/media/19595/opfoelgning-paa-aftale-om-rammerne-for-en-helhedsorienteret-indsats-for-borgere-med-komplekse-problemer.pdf
https://www.kl.dk/media/19595/opfoelgning-paa-aftale-om-rammerne-for-en-helhedsorienteret-indsats-for-borgere-med-komplekse-problemer.pdf
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Spørgsmål 
(V) Besparelsesmuligheder på ikke-lovpligtigt tilbud på beskæftigelses-
området på knap 6 mio. kr.  
 
(O) Dansk Folkeparti ønsker at få bekræftet, at der stadig er et ikke-
lovpligtigt forbrug på beskæftigelsesområdet i størrelsesorden på 5,8 
millioner kroner, som det var tilfældet i forbindelse med udarbejdelse af 
budget 2020-2023. 
  
 
 
Svar 
Jobcentrets opgørelse af ikke-lovpligtige indsatser på grundlag af den i 
2019 fremlagte oversigt viser, at det ”ikke-lovpligtige forbrug” 
sammenlignet med sidste års forbrug er reduceret med ca. 2,06 mio. kr. og 
nu kan opgøres til ca. 3,8 mio. kr. Oversigten vedlægges som bilag. 
 
Det hænger sammen med, at der foranlediget af bevillingsreduktion og 
ledelsesmæssig opfølgning, vurdering og evaluering af indsatser er sket en 
række omprioriteringer i jobcentret. 
   
Sammenholdt med sidste års orientering er følgende indsatser ophørt:    
 

- Virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt 
- Psykomotorisk gruppeundervisning for psykisk sårbare unge samt 

målrettet undervisning i grundfagene dansk og matematik 
- Psykologindsats for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet 
- Psykologindsats for borgere, der modtager ressourceforløb, 

ledighedsydelse samt fleksjobansatte med risiko for ledighed 
 
 
Økonomierne i indsatserne er skåret væk eller delvist integreret i 
almindelig myndigheds- eller indsatsopgave. 
 
Administrationen gør opmærksom på, at der i medfør af budgetaftalen 
2020-2023 er igangsat en konsulentundersøgelse af beskæftigelses-
indsatsen. Der kan som resultat heraf være andre bud på, hvilke 
ressourcer, der er nødvendige. 
 
 
 

EBU 2 (Venstre): Besparelsesmuligheder på ikke-lovpligtigt tilbud på 
beskæftigelsesområdet på knap 6 mio. kr. 
 
EBU 2 (Dansk Folkeparti):  Stadig et ikke-lovpligtigt forbrug på 
beskæftigelsesområdet i størrelsesorden på 5,8 millioner kroner?  
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EBU 3: Oplysning af antal årsværk samt beregning på besparelse af 5 
årsværk 
 
 
 
Spørgsmål 
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst, hvor mange årsværk, der er ansat på 
beskæftigelsesområdet i kommunen, samt hvilken besparelse, der kan 
opnås ved at reducere med 5 årsværk om året. 
  
 
 
Svar 
Antal fuldtidsansatte i Jobcenteret: 
 
2020: 48,2 årsværk 
2019: 49,1 årsværk 
2018: 50,4 årsværk 
2017: 51,2 årsværk 
 
Talrækken 2017-2019 er beskrevet i et KB-spørgsmål fra 2019 ifm. 
budgettet for 2020. 
 
Årsværk svarer til antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte i hele året på 
beskæftigelsesområdet, hvilket vil sige ekskl. bl.a. erhvervskonsulent og 
tværgående ungekoordinator mv. 
 
Besparelsen ved reduktion med fem gennemsnitlige årsværk (løn beregnet 
inkl. ledere) vil være ca. 2,6 mio. kr. 
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EBU 4: Baggrundsnotat om coronaerfaringer på beskæftigelsesområdet 
 
 
Spørgsmå: Giver vores lokale Corona erfaringer muligheder for kvalitetsløft 
eller besparelser i beskæftigelsesindsats. 
 
 
Svar: 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestilte på sit møde d. 23. juni 2020 
et budgetnotat om, hvorvidt vores lokale coronaerfaringer giver 
muligheder for kvalitetsløft eller besparelser i beskæftigelsesindsatsen. Det 
drejer sig især om mulighederne i at holde telefoniske eller virtuelle 
samtaler frem for, at borgeren skal møde frem på rådhuset. 
 
Ledere og medarbejdere har drøftet indsatsen under corona, og ledelsen 
kan samle erfaringerne op som følger: 

- Mange borgere har det godt med telefonisk og hyppig kontakt 
- Telefonisk lavfrekvent kontakt er ikke godt, man ”mister lidt” 

borgeren, så telefonisk/virtuelkontakt bør være meget hyppig – 
mere hyppig, end de fysiske møder behøver at være 

- Perioden med suspendering var ikke rar. Det var ubehageligt at se 
momentum i mange borgerforløb blive tabt, f.eks. når en ledig 
med udfordringer endelig var blevet ”klar” til at komme på en 
virksomhed, og alt så blev stillet i bero  

- Mange borgere ønskede at komme i gang. Nogle havde noget på 
hånden og ønskede en praktik til at komme i gang på, men det 
kunne de ikke få  

- Vi har fået mere ro til at komme i bund med de administrative 
opgaver – færre forstyrrelser. Det giver mere effektivitet og 
mindre tidspres 

- Bedre balance mellem arbejde og fritid i hverdagen pga. sparet 
transport og større fleksibilitet  

- Nogle borgere har oplevet, at vi ikke var tilgængelige, men har 
måske fundet ud af det alligevel. Det giver stof til eftertanke om 
empowerment  

- I de digitale samtaler mangler vi det uformelle, dialogen, det 
helhedsorienterede osv. 

 
Telefoniske og virtuelle borgersamtaler har typisk været kortere end de 
fysiske, medarbejdere skal ikke nødvendigvis bevæge sig til mødecentret, 
og der skal ikke sprittes af før og efter mødet osv. Det er derfor 
jobcenterledelsens vurdering, at en medarbejder – alt andet lige – kan 
gennemføre flere samtaler virtuelt/telefonisk end ved fysisk møde. 
Produktiviteten kan således øges. 
 
Det er jobcenterledelsens vurdering, at man ofte vil ”miste noget”, hvis de 
fysiske møder i sædvanlig frekvens blot erstattes af telefoniske/digitale. 
Som nævnt ovenfor er det erfaringen, at samtalefrekvensen i visse 
situationer bør øges, når samtalen er virtuelt/telefonisk. 
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Der er klar evidens for, at et godt samtaleforløb (og hidtil med fysisk 
fremmøde) i beskæftigelsesindsatsen har en positiv effekt og bringer 
ledige hurtigere i arbejde. Der findes så vidt vides ikke undersøgelser af, 
hvorledes brugen af de andre samtaleformer evt. påvirker effekten af 
samtaleredskabet, og jobcentret har ikke grundlag for at vurdere det. 
 
KL har i samarbejde med HK og Dansk Socialrådgiverforening gennemført 
en medarbejderundersøgelse om erfaringerne under corona. 
Undersøgelsen kan læses ved klik nedenfor, og her gengives blot nogle 
udpluk af medarbejderbemærkninger (s. 3): 
 

”Det har været mega fedt at kunne få lov at selv vurdere hvilke 
borgere det giver mening at snakke mere med end andre - uden at 
være “slave” af rettidighed hvilket giver meget bedre rammer for min 
socialfaglighed. Jeg tror på “at for at behandle alle lige, er man nødt 
til at behandle alle forskelligt” og det har denne periode givet mig 
mulighed for. Det giver ikke mening at skulle snakke med fx en person 
hvor der fortsat ikke sker noget nyt med fordi pågældende afventer 
operation mens fx en borger der har det psykisk dårligt har jeg nu tid 
til at snakke oftere med.” 
 
”Jeg har haft frie hænder til at foretage vurderinger af hvilke borger 
der har haft behov for samtaler og hvad indholdet af samtalerne har 
været. Jeg har haft frihed til at danne en mere ligeværdig relation til 
mine borger, hvilket har gjort at flere er flyttet lidt tættere på 
arbejdsmarkedet eller er blevet mere beviste om hvilke udfordringer 
de skal arbejde med for at kunne blive klar til en virksomhedsrettet 
aktivering.” 

 
Jobcentret vurderer samlet, at der kan være et (måske begrænset) 
potentiale i at dyrke empowerment-aspektet, og at der kan ligge et 
potentiale i, at vi arbejder hen imod en vekselvirkning mellem brug af 
fysiske og ikke-fysiske møder mhp. at frembringe kvalitetsløft. Dette vil dog 
kræve varige lovændringer. 
 

Jobcenterundersøg
else maj-juni 2020.pd 
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 Baggrundsnotater, budget 2021-2024 
 
Økonomiudvalget 
 

• ØU 1: Vedrørende fremme af mere grøn og bæredygtig 
indkøbspolitik i Hørsholm kommune  

• ØU 2: Øget brug af velfærdsteknologi på bagkanten af covid-19  
• ØU 3: Øge muligheden for videokonferencer 
• ØU 4: Administrativ årsværk pr. 1.000 indbyggere 
• ØU 5: Matrix (skattesatser) 
• ØU 6: Erfaringer ”Borgerlab” 
• ØU 7: Kommunens energieffektiviseringspotentiale 
• ØU 8:  Reduktion af CO2-udledningen med henholdsvis 40-50-60 

og 70 procent i år 2030  
• ØU 9: Nedlæggelse af Tryghedsudvalget 
• ØU 10: Reducere resultatlønspuljen 
• ØU 11: Ombygning af Hørsholm svømmehal 
• ØU 12: Udvikling i antallet af ansatte i kommunen 
• ØU 13: Lønoversigter fordelt på forskellige personalegrupper, 

benchmark med andre kommuner  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  
 Notat 
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Grønt og bæredygtigt indkøb 
Offentlige indkøb er generelt en betydelig drivkraft bag måden, der 
produceres og forbruges varer og tjenester. Et strategisk og holistisk fokus 
på grønt og bæredygtigt indkøb i Hørsholm Kommune vil løfte kommunens 
sociale og samfundsmæssige ansvar samt reducere kommunens 
miljøpåvirkning og klimaaftryk. Samtidig vil det bidrage til understøttelse 
af kommunens vedtagne klimapolitik af 22. maj 2018. 
 
FN har udarbejdet sytten verdensmål for bæredygtig udvikling. Særligt 
målene om Bæredygtig energi (mål nr. 7), Ansvarligt forbrug og produktion 
(mål nr. 12) og Klimaindsats (mål nr. 13) er relevante målsætninger at 
indtænke i kommunens indkøbspolitik i bestræbelse på at være en 
bæredygtig og ansvarlig kommune. Bæredygtighed kan således indtænkes 
på flere fronter i kommunens indkøb. 
 
Hørsholm Kommune har et socialt og samfundsmæssigt ansvar (Corporate 
Social Responsibility). For at løfte sit ansvar indtænkes relevante CSR-krav 
til leverandører i kommunens udbud. Sådanne krav kan f.eks. omfatte: 

• Overholdelse af internationale konventioner tiltrådt af Danmark, 
herunder ILO’s (International Labour Organization) konventioner 
om tvangsarbejde, børnearbejde og sundt arbejdsmiljø. 

• Overholdelse af danske aftaleforhold om løn og arbejdsvilkår. 
 
På miljøområdet vil anvendelse af standarder og mærkningsordninger 
værne om grønt og bæredygtigt indkøb. Det udmøntes i  

• efterspørgsel på miljømærkede produkter. 
• Efterspørgsel på produkter, der overholder anerkendte 

standarder. 
 

ØU 1: Vedrørende fremme af en mere grøn og bæredygtig 
indkøbspolitik i Hørsholm Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 
Det Konservative Folkeparti har udtrykt ønske om, at Hørsholm Kommune 
får en mere grøn og bæredygtig indkøbspolitik (f.eks. bæredygtige 
tekstiler, mindre plast og emballage, cirkulær økonomi, el-biler, 
bæredygtige materialer). 
 
Svar 

Dato: 04.08.2020 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

 
 

 

Kontakt 
Thomas Rafn 

centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 1160 



 

 

  
 Notat 
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 Det kan eksempelvis ske på disse områder:  
• Tekstiler 
• Rengøring 

 
Inden udgangen af 2020 fremlægges revideret grøn indkøbspolitik til 
godkendelse i kommunalbestyrelsen. Der vil blive afholdt temamøde for 
kommunalbestyrelsen, der inddrages i udarbejdelsen af indkøbspolitikken. 
 
 
 
Hvad angår de økonomiske aspekter ved en politisk eller strategisk 
beslutning om at fremme bæredygtigt indkøb, må det forventes, at 
bæredygtigt indkøb i enkelte tilfælde kan vise sig dyrere end ”almindeligt” 
indkøb. Et krav om besparelser gennem udbud kan derfor i nogle tilfælde 
kollidere med kravet om indkøb af bæredygtige varer eller tjenesteydelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Hvilke muligheder er der for at styrke brugen af velfærdsteknologi i lyset af 
erfaringen fra COVID-krisen, bl.a. video til betjening af borgerne? Kunne 
det bruges ved visse kontakter til Rådhuset? Hvad vil det koste samt hvad 
vil vi spare? 
  
 
 
Svar 
Administrationen har modtaget dette spørgsmål ad flere omgange. Der er 
givet svar på dette spørgsmål under ØU 3: ” Øge muligheden for 
videokonferencer”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ØU 2:  Øget brug af velfærdsteknologi på bagkant af covid-19   

 
 
 
 
 
 

Dato: 30.07.2020 
 
 

Center for Politik 
 

 

Kontakt 
Julie Appelt Honoré  

Centerchef 
juah@horsholm.dk 

Direkte tlf. 61669927 
 

 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål:  
ØU 16: Øge muligheden for brug af VK ifm politiske møder, navnlig 
udvalgsmøderne. Det er godt for klimaet og mindsker smittemulighederne.  
 
 
 
 
 
 
Svar: 
Man kan godt øge muligheden for brug af virtuel kommunikation / video 
konference under politiske møder. Ønsker man en mødeform med både 
fysisk og digital deltagelse kræver det mindre IT- investeringer der kan 
holdes indenfor budget. 
 
Covid-19-situationen har betydet, at Hørsholm Kommune hurtigt har 
omstillet sig og fundet alternativer til de fysiske møder. Det har medført, at 
langt størstedelen af alle møder i Hørsholm Kommune, herunder også 
politiske udvalgsmøder, er blevet afholdt digitalt via Microsoft Teams. 
Dette har givet nye erfaringer med og viden om den virtuelle mødeform, 
som kan danne baggrund for beslutning om den fremtidige mødeform. 
 
Der er høstet følgende erfaringer: 
 
De virtuelle møder har betydet, at politikerne har kunne deltage i møderne 
hjemmefra og derved været med til at bryde smittekæder.  
Den virtuelle deltagelse har betydet, at transporten til møderne er sparet, 
hvilket har nedsat klimapåvirkningen.  
De tilhørende udgifter forbundet med afholdelse af fysiske møder, såsom 
forplejning og brug af lokalt it-udstyr samt mødefaciliteter er skåret fra 
eller ned i denne periode.  
De virtuelle møder begrænser behovet for mødelokaler. Et behov for 
mindre eller færre mødelokaler, fordi nogle møder foregår virtuelt, kan på 
et nyt rådhus reducere kvadratmeterbehovet.  

 ØU 3: Øge muligheden for videokonferencer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 09.06.2020 
 
 

Center for Kultur, IT, og 
Digitalisering 
 
 

Kontakt 
Henrik Duus Rosengren 
Centerchef 
hero@horsholm.dk 
Direkte tlf.  21145271 



 

 

  
 Notat 
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Den generelle erfaring med virtuelle møder er, at de ofte bliver kortere og 
mere effektive end de fysiske møder. Altså opleves der ofte en øget 
effektivitet ved de digitale møder. 
 
Generelt er der positive tilbagemeldinger omkring de virtuelle møder. De 
virtuelle møder giver fleksibilitet og øget mulighed for deltagelse i 
møderne. Deltagere, som ellers ville være forhindret i at deltage i et møde 
på grund af geografisk placering på mødetidspunktet, kan nu deltage på 
møderne. Erfaringen fortæller videre, at de virtuelle møder fungerer godt i 
de situationer, hvor mødets formål er at træffe konkrete beslutninger 
samt til levering af informative beskeder, budskaber og når der skal 
fremføres holdninger til et givent emne/sag.  
 
Mindre godt fungerer de virtuelle møder til større drøftelser, hurtige 
dialoger og mere komplekse processer med workshop. Det digitale 
mødeformat giver ofte ophold mellem hver taler, da ordet skal gives 
videre for at undgå taleoverlap, og det besværliggør spontane drøftelser 
og dialog. Det virtuelle møde kræver en stram og tydelig mødestruktur 
med en mødedirigent. Det skal derfor vurderes om den fysiske mødeform 
skal kræves til nogle mere komplekse møder.  
 
Behov for IT-udstyr ved forskellige mødeformer:  

Mødeform Krav til IT-udstyr 
Møder hvor alle 
deltager virtuelt 

Hver mødedeltager skal have en personlig 
computer med integreret micofon og kamera 
samt en licens til Microsoft Teams 
 

Møder hvor nogle 
deltager fysisk og 
nogle deltager virtuelt. 

Det er nødvendigt at indkøbe nyt it-udstyr, 
hvis det skal kunne lade sig gøre både at have 
fysiske og virtuelle deltagere til et møde.  
 
Det vil kræve indkøb og installation af 
webcams til de forskellige fysiske mødelokaler 
på rådhuset samt ekstra mikrofoner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Ønsker at få belyst den mulige besparelse i kroner, der kan opnås ved at 
reducere kommunens administrative årsværk pr. 1.000 indbyggere til 
samme niveau, som den kommune, der har den laveste omkostning, af de 
kommuner vi normalt sammenligne os med. 
 
 
Svar 
Hørsholm Kommune bruger 13,2 årsværk pr. 1.000 indbyggere på ledelse 
og administration på tværs af hele kommunen, hvilket er lavere end 
nabokommunerne. Kun 4 kommuner i Danmark har færre administrative 
årsværk pr. 1.000 indbygger. 
 
Blandt de 98 kommuner ligger Greve lavest med 12,0 årsværk pr. 1.000 
indbygger. Hvis Hørsholm Kommune reducerede fra 13,2 til 12,0 årsværk 
pr. 1.000 indbyggere, ville det betyde 30 færre administrative årsværk, 
svarende til ca. 13 mio. kr. 
 
Tabel : Administrative årsværk pr. 1.000 indbyggere, opgjort juni 2019 
Hørsholm 13,2 
Allerød 13,4 
Rudersdal 13,8 
Fredensborg 14,5 
Lyngby-Taarbæk 14,8 
Gentofte 15,4 
Greve (laveste i Danmark) 12,0 

Kilde: ”KL’s Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen 2020”. Tallene opgjort 
juni 2019 
 
 
 
 
 

ØU 4: Administrative årsværk pr. 1.000 indbyggere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 04.08.2020 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

 
 

 

Kontakt 
Thomas Rafn 

centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 1160 
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Spørgsmål: 
Dansk folkeparti ønsker en opdateret matrix med plus/minus i forhold til 
skatteprocent, grundskyld, dækningsbidrag mv. 
 
Svar: 
Administrationen har udarbejdet beregninger som giver overblik over 
hvorledes skatteprovenuet påvirkes ved forskellige scenarier med 
varierende sammensætning af kommunens skattesatser. 
 
Beregningerne er illustrerede i de vedlagte Matrix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ØU 5: Matrix (skattesatser) 
 
 

Dato: 07.08.2020 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

Team Økonomi og Styring 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Thomas Rafn 

Centerchef 
thr@horsholm.dk 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Dansk Folkeparti ønsker erfaringerne med ”Borgerlab” belyst, hvor mange 
besøgende har der været på siden pr. måned? 
  
 
 
Svar 
BorgerLab blev lanceret i januar 2020 i forbindelse med en 
borgerworkshop, hvor vi bad om borgernes input til Hørsholmstrategien. 
BorgerLab har pr. 4. august 2020 504 registrerede brugere og 
administrationen har udført borgerinvolvering på fem projekter på 
platformen: 
 

Projekt Tidsramme 
Hørsholmstrategien Januar – marts 
Coronavirus Marts –  
Friluftsliv i Rungsted Hegn April – maj  
Udvikling af Kokkedal stationsområde Maj – juni  
Et levende Hørsholm Juni – august  

 
Statistikværktøjet i BorgerLab registrerer kun de aktive brugere på de 
enkelte projekter – dvs. de brugere som opretter ideer, skriver 
kommentarer eller liker andre kommentarer. Her ses antal aktive 
besøgende pr måned: 
 

ØU 6:  Erfaringer ”Borgerlab”   

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Dato: 03.08.2020 
 
 

Center for Politik 
 

 

Kontakt 
Julie Appelt Honoré  

Centerchef 
juah@horsholm.dk 

Direkte tlf. 61669927 
 

 



 

 

  
 Notat 
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Af tekniske årsager har vi først fået tilkoblet en statistik tracker, som kan 
registrere de passive besøgende, pr. 10. juli 2020. De passive besøgende er 
de besøgende, som blot kigger på siden.  
 
Vi har grund til at tro, at BorgerLab har mange passive besøgende – særligt 
ifm. Coronavirus-siden, som informerer om forholdsregler, åbningstider og 
nyttig viden. Derfor har vi indsamlet statistik på, hvor mange besøgende 
der klikket sig videre til BorgerLab fra hhv. horsholm.dk og facebook.  
 

- 611 kliks på link fra Facebook til BorgerLab 
- 300 kliks på link fra horsholm.dk til BorgerLab 

342 besøg af 272 unikke brugere på BorgerLab sid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst kommunens 
energieffektiviseringspotentiale. 
 
Svar 
Administrationen er ved at færdiggøre en CO2-handlingsplan, som 
forventes godkendt inden udgangen af 2020. En del heri er 
potentialeberegning af energibesparelsespotentialet i bygningsmassen 
lokalt indenfor kommunegrænsen, som et led i at udpege tiltag til at nå 
kommunens 40 %-mål.  
 
Vurderinger fra analyser i det energistrategiske samarbejde for kommuner 
og forsyninger i Region Hovedstaden, Energi På Tværs, for udpeger 
følgende energieffektiviseringspotentialer i bygninger i forhold til 
energiforbruget i 2015: 

- Kommunen selv: 28 % (el) og 17-28 % (varme) 
- Handel og service: 19 % (el) og 21-28 % (varme) 
- Husholdninger: 21 %(el) og 22-33 % (varme) 
- Produktionserhverv: 19 % (el) og 12 % (procesenergi) 

 
Dertil er der også energibesparelser at hente ved at designe el- og 
varmeforsyningssektoren i sammenhængende energisystemer, sådan at 
vind og sol kan udnyttes effektivt og afstemt efter produktion og 
efterspørgsel. Her peges på potentialer for energibesparelser på i alt 27 % i 
frhold til energiforbruget i 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ØU 7: Kommunens energieffektiviseringspotentiale  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 06.08.2020 
 
 

Center for By og Miljø 
 

 

Kontakt 
Katrine Langer 

Centerchef 
kla@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 2060 
 

 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Dansk Folkeparti ønsker at få administrationens bud på forskellige 
scenarier for, hvordan kommunen kan reducere Co2-udledningen med 
henholdsvis 40-50-60 og 70 procent i år 2030 samt den forventede 
omkostning forbundet med hvert 10 procents reduktionsmål. 
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst kommunens 
energieffektiviseringspotentiale. 
 
Svar 
Opgaven indebærer en færdig CO2-reduktionshandlingsplan med alle 
potentielle tiltag i forskellige målscenarier belyst for både CO2 og 
økonomi. Opgaven kan ikke løses uden ekstern rådgivning.  
 

• Analyse af geografiske CO2-regnskab og vurdering af datagrundlag 
til potentialeberegninger 

• Indsamle supplerende data til at kunne gennemføre beregninger 
for tiltag 

• Kortlægning af energibesparelsespotentiale i bygningsmassen 
• Identificere tiltag med CO2-besparelser i alle sektorer indenfor 

minimum landbrugs-, el-, varme- og transportsektor (vurdering på 
40-100 forskellige tiltag, alt efter hvor specifikke tiltagene er og 
hvor stor reduktionseffekt de forskellige tiltag har) 

• Beregninger af potentielle og forventede CO2-besparelse for hvert 
tiltag, herunder forecastanalyse af eksterne effekter påvirkning på 
udviklingen som f.eks. ny lovgivning og afgiftsstrukturer 

• Økonomiske beregninger af kommunale udgifter til at opnå CO2-
besparelser for hvert tiltag i de forskellige sektorer, herunder 
forslag til udgiftsfordelinger / definere afgrænsning mellem mulige 
finansielle parter 

• Backcastinganalyser for hvert målscenarie med tilhørende 
økonomiske konsekvenser 

• Vurdering af scenarier 
• Udarbejde rapport 

 

ØU 8:  Reduktion af CO2-udledningen med henholdsvis 40-50-60 
og 70 procent i år 2030  

 
 
 

 
 
 
 
 

Dato: 06.08.2020 
 
 

Center for By og Miljø 
 

 

Kontakt 
Katrine Langer 

Centerchef 
kla@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 2060 
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Administrationen vurderer at en færdig plan kan udarbejdes i løbet af 5 
måneder og vil beløbe sig til 350.000 kr. 
Administrationen er ved at færdiggøre en CO2-handlingsplan for hvordan 
kommunens nuværende CO2-reduktionsmål på 40 % kan opnås. Planen 
forventes godkendt inden udgangen af 2020. Det er et pågående arbejde 
som tager tid. Niveauet bliver efter tid og ressourcer, idet der ikke blev 
afsat ekstra midler til at gennemføre arbejdet, da MPU lavede bestillingen 
tilbage i 2018. 
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Spørgsmål 
Dansk Folkeparti ønsker den økonomiske og den personalemæssige 
besparelse ved nedlæggelse af Tryghedsudvalget belyst. 
  
 
 
Svar 
Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2018 Tryghedsudvalget – et såkaldt 
paragraf 17 stk. 4 udvalg. Der afholdes pt. 6 Tryghedsudvalgsmøder årligt. 
Herudover kan der være aktiviteter som dialog- og borgermøder. Det 
seneste borgermøde blev afholdt i efteråret 2018 vedr. 
indbrudsforebyggelse og der afholdes endnu et borgermøde ultimo 2020.  
 
I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 100.000 kr. årligt fra 2019 og frem 
til Tryghedsudvalgets og Ældreudvalgets dialogmøder1. Der er desuden en 
årlig udgift til Tryghedsudvalget på ca. 9.000 kr. til mødeforplejning og 
udbetaling af diæter. 
 
Det samlede økonomiske besparelsespotentiale ved nedlæggelse af 
Tryghedsudvalget er derfor ca. 109.000 kr. årligt. 
 
I forbindelse med nedsættelsen af Tryghedsudvalget blev der ikke afsat 
midler til den administrative understøttelse. Udvalgsbetjeningen er 
begrænset sammenlignet med de stående udvalg og foregår på tværs af 
organisationen.  
Administrationen har modtaget dette spørgsmål ad flere omgange. Der er 
givet svar på dette spørgsmål under ØU 3: ” Øge muligheden for 
videokonferencer”. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ældreudvalget blev nedlagt efter Kommunalbestyrelsen vedtog ældrepolitikken 
”Hørsholm hele livet” i juni 2019. 

ØU 9:  Nedlæggelse af Tryghedsudvalget   

 
 
 
 
 
 

Dato: 04.08.2020 
 
 

Center for Politik 
 

 

Kontakt 
Julie Appelt Honoré  

Centerchef 
juah@horsholm.dk 

Direkte tlf. 61669927 
 

 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst muligheder for at reducere 
resultatlønspuljen fra de hidtidige kr. 700.000,- til det halve 
 
 
Svar 
I budgetaftalen 2020-2023 blev det aftalt en reduktion af centrale 
lønpuljer. Her var forslaget om en reduktion af pulje til resultatløn til 
centerchefer og direktører. Der blev vedtaget en reduktion på kr. 300.000 
om året. I den forbindelse rejste DJØF en forhandling, idet der ifølge DJØF 
var en forventning om resultatløn i kontrakterne og der blev indgået en 
aftale.  
 
Efterfølgende er den resterende del af resultatlønnen indarbejdet i den 
faste løn til centerchefer og direktører og budgettet lagt ud på de 
forskellige centre. Der bliver således ikke længere afsat midler til 
resultatløn til centerchefer og direktører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ØU 10: Reducere resultatlønspuljen  

 
 

Dato: 14.07.2020 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

Team Økonomi og Styring 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Thomas Rafn 

Centerchef 
THR@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 1160 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Bekræftelse af indhold, økonomi og konklusion på ØU3 ”Ombygning af 
Hørsholm svømmehal” (budgetmappen 2018):  
 
 
Svar 
Der henvises til tidligere svar i budgetmappen 2018 – svaret er uændret og 
klippet ind i sin helhed herunder i kursiv: 
 
 
Der er forskellige muligheder ift. at tilpasse eller ombygge Hørsholm 
Svømmehal til i højere grad at være tilpasset andre badeaktiviteter end 
svømning. For at undersøge videre på dette vil det kræve anslået 500.000 
til en forundersøgelser af mulighederne. I den forbindelse vil det også være 
væsentligt at involvere både brugere, borgere og politikere.  
Selve svømmehallen har som udgangspunkt nogle meget faste ydre 
rammer og hhv. et 50 meter bassin med to broer, tilskuerrækker, vipper og 
rutsjebane, saunaer, et børnebassin og et soppebassin. I svømmehallens 
stueplan mod skøjtehallen forefindes Idrætsparkens administration, 
frokoststue, klublokaler, tilskuerpladser, indgangsområde og en cafe med 
spiseområde.  
Svømmehallen har igennem de senere år gennemgået en større 
energirenovering, senest med etablering af solceller og fremstår teknisk og 
energimæssigt på et nutidigt stadie.  
En forundersøgelse af mulighederne kan blandt andet undersøge: 

• Den nuværende anvendelse af Hørsholm Svømmehal 
• Tiltag indenfor den nuværende ramme – enten i selve 

svømmehallen eller i stueetagen mod skøjtehallen 
• Referencer/inspirationsture 
• Brugerundersøgelser 
• Etablering af en mindre tilbygning til svømmehallen 
• Supplement til badning et andet sted i Idrætsparken 
• Udvidelse/supplering af svømmehallens nuværende teknik 
• Trafikale forhold i Idrætsparken 

 

ØU 11: Ombygning af Hørsholm Svømmehal   

 
 

 
 
 
 
 
 

Dato: 06.08.2020 
 
 

Center for By og Miljø 
 

 

Kontakt 
Katrine Langer 

Centerchef 
kla@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 2060 
 

 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Opdatering af ØU12 ”Udviklingen i antallet af 
ansatte i kommunen” (budgetmappen i 2017)  
 

Svar 
Oversigten viser antallet af ansatte i Hørsholm Kommune fordelt på 
stillinger, som yderligere er fordelt på ansatte på rådhuset og eksternt. 
Stillingsforbruget er påvirket af langtidssygdom og barsel (i den lønnede 
del af orloven). Både vikaren og den fastansatte tæller med, hvilket kan 
påvirke tallene.  
 
Antal personer 2017 2018 2019 

 
Administrativt personale incl. chefer ansat efter administrative 
overenskomster 

Rådhus 233,71 232,98 220,97 
Ekstern 60,98 62,72 62,84 

 

Teknisk personale incl. rengørings- og køkkenpersonale 
Rådhus 30,07 27,38 26,32 
Ekstern 64,86 70,78 70,47 

 

Pædagogisk personale, herunder uddannede pædagoger og 
pædagogmedhjælpere på dag- og døgninstitutioner, incl. 
pædagogiske ledere 

        
Rådhus 6,80 5,77 3,95 
Ekstern 295,60 291,26 280,83 
        

 

Læreruddannet personale incl. skoleledere, ekscl. 
Ungdomsskolen og Musikskolen 

Rådhus 1,56 1,58 1,00 
Ekstern 226,67 223,07 221,13 
        

  

Sundhedspersonale, herunder ergo-/fysioterapeuter, sund-
/sygeplejersker, SOSU-personale og elever 

Rådhus 3,89 4,14 4,35 
Ekstern 426,06 417,63 432,39 
        

        
I alt 1.350,20 1.337,31 1.324,25 

Antallet af SOSU-elever falder og stiger og det påvirker antallet af medarbejdere, 
hvilket kan have betydning for stigningen i sundhedspersonale 2019. 

ØU 12: Udviklingen i antallet af ansatte i kommunen 
Dato: 14.07.2020 

 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

 
 

Kontakt 
Thomas Rafn 

centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 1160 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

  
 Notat 
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Spørgsmål 
Dansk Folkeparti har gennemgået plancherne fra april- og 
augustkonferencerne i sidste valgperiode og er faldet over en planche med 
lønoversigter fordelt på forskellige personalegrupper. 
Dansk Folkeparti vil gerne have en opdateret version til baggrundsnotat til 
budget 2021-2024, hvor det fremgår, hvilke 9 kommuner  
der sammenlignes med. Det vil også være ganske brugbart, hvis der 
kommer et beløb på. 
 
Svar 
Planchen er ikke magen til den der henvises til, men i den her ses 
gennemsnitslønninger på forskellige personalegrupper pr. februar 2020, 
sammenlignet med Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, 
Halsnæs, Helsingør og Hillerød. 
 
De 9 kommuner er de kommuner, der blev sammenlignet med i sidste 
valgperiode, baseret på et netværkssamarbejde blandt personalecheferne.

ØU 13: Lønoversigter fordelt på forskellige personalegrupper, 
benchmark med andre kommuner 

 
 

 
 
 

Dato: 14.07.2020 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

 
 

Kontakt 
Thomas Rafn 

centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 1160  
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Lønniveau - Hørsholm - feb 2020  

 Hørsholm Allerød Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød 

Overenskomstområde Fuldtid 
Samlet 

løn Fuldtid 
Samlet 

løn Fuldtid 
Samlet 

løn Fuldtid 
Samlet 

løn Fuldtid 
Samlet 

løn Fuldtid 
Samlet 

løn Fuldtid 
Samlet 

løn Fuldtid 
Samlet 

løn Fuldtid 
Samlet 

løn 
 Ialt 1.149,5 40.573 1.389,8 40.339 2.016,9 39.981 2.369,8 39.738 2.219,3 39.197 1.568,8 40.615 1.629,5 39.650 3.222,7 39.757 2.795,5 39.844 
Administration og it mv., KL 128,2 41.333 116,2 40.011 239,8 40.981 220,2 39.390 208,2 39.295 187,3 40.694 186,0 40.586 400,2 41.161 307,2 41.526 
Akademikere, KL 89,1 49.194 88,7 51.056 167,5 51.202 153,5 49.676 151,6 50.218 145,3 51.277 100,9 49.596 246,7 52.612 196,0 51.104 
Chefer, KL 17,0 97.554 13,0 86.528 13,0 103.268 16,0 91.840 15,0 92.397 12,0 94.464 21,0 82.793 19,0 98.810 16,0 100.329 
Ledere m.fl., undervisningsområdet 5,0 71.297 12,0 59.430 12,0 64.118 10,0 63.162 13,0 61.262 7,0 64.656 8,0 63.662 23,3 66.603 19,0 62.861 
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 174,1 44.642 247,9 45.227 293,8 44.855 329,7 44.966 378,7 45.265 236,8 44.583 180,3 44.135 443,7 44.446 478,6 44.695 
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 100,1 37.488 227,6 37.485 280,6 36.718 308,0 37.838 400,8 37.303 174,3 37.835 208,8 37.194 417,5 37.317 375,6 37.315 
Pædagogisk uddannede ledere 11,0 52.805 27,8 52.511 41,6 49.690 56,0 49.473 47,4 51.591 34,5 49.611 30,0 49.970 45,6 56.762 40,0 49.916 
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 110,6 29.329 185,2 27.573 207,0 28.122 199,8 29.505 255,1 27.393 125,5 29.542 158,7 28.510 307,2 28.899 308,8 27.866 
Social- og sundhedspersonale, KL 295,4 35.640 225,4 38.261 374,8 35.387 513,1 35.997 327,0 35.208 296,1 34.423 338,3 34.931 672,1 33.837 554,9 35.215 
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv. 19,8 39.843 31,8 38.667 121,6 39.357 170,6 38.553 53,1 38.807 86,3 38.819 75,1 39.742 160,1 39.733 106,9 38.480 
Socialrådg./socialformidlere, KL 31,5 41.422 36,7 40.311 55,4 40.544 89,5 39.674 60,4 38.919 86,8 42.296 74,4 41.652 108,5 40.115 80,1 40.719 
Specialarbejdere mv., KL 14,5 36.150 13,6 38.059 0,0 0 9,0 35.726 40,6 34.739 17,7 34.717 14,0 32.471 8,2 35.003 0,0 0 
Syge- og sundhedspers., ledere, KL 17,8 54.322 16,0 58.613 28,3 51.160 26,9 51.248 15,0 56.436 12,0 57.667 25,0 54.901 28,9 57.076 30,9 54.378 
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 105,7 42.214 125,0 41.614 143,3 39.644 191,6 40.120 174,6 38.523 106,6 42.576 164,8 41.142 258,1 39.511 234,7 40.404 
Teknisk Service 29,7 34.257 22,9 32.635 38,0 34.867 75,9 34.803 78,8 32.727 40,6 35.177 44,3 35.157 83,8 34.574 46,8 36.854 

                   
                   
Beskrivelse                 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor                  
Lokale Løndata                   
Datasæt 02 2020                   
Kørsel 14.7.2020 13.01.28                   

 



2021 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 24,2

22,1 0 7.507.000 15.014.000 22.521.000 30.028.000 37.535.000 45.042.000 52.550.000 60.057.000 67.564.000

22,2 1.312.562 8.819.562 16.326.562 23.833.562 31.340.562 38.847.562 46.354.562 53.862.562 61.369.562 68.876.562

22,3 2.625.124 10.132.124 17.639.124 25.146.124 32.653.124 40.160.124 47.667.124 55.175.124 62.682.124 70.189.124

22,4 3.937.686 11.444.686 18.951.686 26.458.686 33.965.686 41.472.686 48.979.686 56.487.686 63.994.686 71.501.686

22,5 5.250.248 12.757.248 20.264.248 27.771.248 35.278.248 42.785.248 50.292.248 57.800.248 65.307.248 72.814.248

22,6 6.562.810 14.069.810 21.576.810 29.083.810 36.590.810 44.097.810 51.604.810 59.112.810 66.619.810 74.126.810

22,7 7.875.372 15.382.372 22.889.372 30.396.372 37.903.372 45.410.372 52.917.372 60.425.372 67.932.372 75.439.372

22,8 9.187.934 16.694.934 24.201.934 31.708.934 39.215.934 46.722.934 54.229.934 61.737.934 69.244.934 76.751.934

22,9 10.500.496 18.007.496 25.514.496 33.021.496 40.528.496 48.035.496 55.542.496 63.050.496 70.557.496 78.064.496

23,0 11.813.058 19.320.058 26.827.058 34.334.058 41.841.058 49.348.058 56.855.058 64.363.058 71.870.058 79.377.058

23,1 13.125.620 20.632.620 28.139.620 35.646.620 43.153.620 50.660.620 58.167.620 65.675.620 73.182.620 80.689.620

Udskrivningsprocent

P
ro

m
il

le
Stigende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille 
(Budget 2021-2024)

Bilag til ØU 5

1



Stigende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2021-2024)

2022 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 24,2

22,1 0 6.455.000 11.501.000 16.547.000 21.594.000 26.640.000 31.686.000 36.733.000 41.779.000 45.417.000

22,2 1.386.065,50 7.841.066 12.887.066 17.933.066 22.980.066 28.026.066 33.072.066 38.119.066 43.165.066 46.803.066

22,3 2.772.131,00 9.227.131 14.273.131 19.319.131 24.366.131 29.412.131 34.458.131 39.505.131 44.551.131 48.189.131

22,4 4.158.196,50 10.613.197 15.659.197 20.705.197 25.752.197 30.798.197 35.844.197 40.891.197 45.937.197 49.575.197

22,5 5.544.262,00 11.999.262 17.045.262 22.091.262 27.138.262 32.184.262 37.230.262 42.277.262 47.323.262 50.961.262

22,6 6.562.810,00 13.017.810 18.063.810 23.109.810 28.156.810 33.202.810 38.248.810 43.295.810 48.341.810 51.979.810

22,7 7.875.372,00 14.330.372 19.376.372 24.422.372 29.469.372 34.515.372 39.561.372 44.608.372 49.654.372 53.292.372

22,8 9.702.458,50 16.157.459 21.203.459 26.249.459 31.296.459 36.342.459 41.388.459 46.435.459 51.481.459 55.119.459

22,9 10.500.496,00 16.955.496 22.001.496 27.047.496 32.094.496 37.140.496 42.186.496 47.233.496 52.279.496 55.917.496

23,0 11.813.058,00 18.268.058 23.314.058 28.360.058 33.407.058 38.453.058 43.499.058 48.546.058 53.592.058 57.230.058

23,1 13.125.620,00 19.580.620 24.626.620 29.672.620 34.719.620 39.765.620 44.811.620 49.858.620 54.904.620 58.542.620

Udskrivningsprocent

P
ro

m
il

le

2



Stigende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2021-2024)

2023 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 24,2

22,1 0 6.535.000 11.660.000 16.786.000 21.910.000 27.035.000 32.160.000 37.286.000 42.410.000 46.126.000

22,2 1.424.875,30 7.959.875 13.084.875 18.210.875 23.334.875 28.459.875 33.584.875 38.710.875 43.834.875 47.550.875

22,3 2.849.750,60 9.384.751 14.509.751 19.635.751 24.759.751 29.884.751 35.009.751 40.135.751 45.259.751 48.975.751

22,4 4.274.625,90 10.809.626 15.934.626 21.060.626 26.184.626 31.309.626 36.434.626 41.560.626 46.684.626 50.400.626

22,5 5.699.501,20 12.234.501 17.359.501 22.485.501 27.609.501 32.734.501 37.859.501 42.985.501 48.109.501 51.825.501

22,6 7.124.376,50 13.659.377 18.784.377 23.910.377 29.034.377 34.159.377 39.284.377 44.410.377 49.534.377 53.250.377

22,7 8.549.251,80 15.084.252 20.209.252 25.335.252 30.459.252 35.584.252 40.709.252 45.835.252 50.959.252 54.675.252

22,8 9.974.127,10 16.509.127 21.634.127 26.760.127 31.884.127 37.009.127 42.134.127 47.260.127 52.384.127 56.100.127

22,9 11.399.002,40 17.934.002 23.059.002 28.185.002 33.309.002 38.434.002 43.559.002 48.685.002 53.809.002 57.525.002

23,0 12.823.877,70 19.358.878 24.483.878 29.609.878 34.733.878 39.858.878 44.983.878 50.109.878 55.233.878 58.949.878

23,1 14.248.753,00 20.783.753 25.908.753 31.034.753 36.158.753 41.283.753 46.408.753 51.534.753 56.658.753 60.374.753

Udskrivningsprocent
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ro
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il

le
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Stigende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2021-2024)

2024 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 24,2

22,1 0 6.643.000 11.859.000 17.075.000 22.291.000 27.507.000 32.722.000 37.938.000 43.153.000 46.943.000

22,2 1.464.772,00 8.107.772 13.323.772 18.539.772 23.755.772 28.971.772 34.186.772 39.402.772 44.617.772 48.407.772

22,3 2.929.544,00 9.572.544 14.788.544 20.004.544 25.220.544 30.436.544 35.651.544 40.867.544 46.082.544 49.872.544

22,4 4.394.316,00 11.037.316 16.253.316 21.469.316 26.685.316 31.901.316 37.116.316 42.332.316 47.547.316 51.337.316

22,5 5.859.088,00 12.502.088 17.718.088 22.934.088 28.150.088 33.366.088 38.581.088 43.797.088 49.012.088 52.802.088

22,6 7.323.860,00 13.966.860 19.182.860 24.398.860 29.614.860 34.830.860 40.045.860 45.261.860 50.476.860 54.266.860

22,7 8.788.632,00 15.431.632 20.647.632 25.863.632 31.079.632 36.295.632 41.510.632 46.726.632 51.941.632 55.731.632

22,8 10.253.404,00 16.896.404 22.112.404 27.328.404 32.544.404 37.760.404 42.975.404 48.191.404 53.406.404 57.196.404

22,9 11.718.176,00 18.361.176 23.577.176 28.793.176 34.009.176 39.225.176 44.440.176 49.656.176 54.871.176 58.661.176

23,0 13.182.948,00 19.825.948 25.041.948 30.257.948 35.473.948 40.689.948 45.904.948 51.120.948 56.335.948 60.125.948

23,1 14.647.720,00 21.290.720 26.506.720 31.722.720 36.938.720 42.154.720 47.369.720 52.585.720 57.800.720 61.590.720

Udskrivningsprocent
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Faldende skattesatser

Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille 
(Budget 2021-2024)

2021 23,2 23,1 23 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3

22,1 0 -7.507.000 -15.014.000 -22.521.000 -30.028.000 -37.535.000 -45.043.000 -52.550.000 -60.057.000 -60.057.000

22,0 -1.312.562 -8.819.562 -16.326.562 -23.833.562 -31.340.562 -38.847.562 -46.355.562 -53.862.562 -61.369.562 -61.369.562

21,9 -2.625.124 -10.132.124 -17.639.124 -25.146.124 -32.653.124 -40.160.124 -47.668.124 -55.175.124 -62.682.124 -62.682.124

21,8 -3.937.686 -11.444.686 -18.951.686 -26.458.686 -33.965.686 -41.472.686 -48.980.686 -56.487.686 -63.994.686 -63.994.686

21,7 -5.250.248 -12.757.248 -20.264.248 -27.771.248 -35.278.248 -42.785.248 -50.293.248 -57.800.248 -65.307.248 -65.307.248

21,6 -6.562.810 -14.069.810 -21.576.810 -29.083.810 -36.590.810 -44.097.810 -51.605.810 -59.112.810 -66.619.810 -66.619.810

21,5 -7.875.372 -15.382.372 -22.889.372 -30.396.372 -37.903.372 -45.410.372 -52.918.372 -60.425.372 -67.932.372 -67.932.372

21,4 -9.187.934 -16.694.934 -24.201.934 -31.708.934 -39.215.934 -46.722.934 -54.230.934 -61.737.934 -69.244.934 -69.244.934

21,3 -10.500.496 -18.007.496 -25.514.496 -33.021.496 -40.528.496 -48.035.496 -55.543.496 -63.050.496 -70.557.496 -70.557.496

21,2 -13.125.620 -20.632.620 -28.139.620 -35.646.620 -43.153.620 -50.660.620 -58.168.620 -65.675.620 -73.182.620 -73.182.620

21,1 -13.125.620 -20.632.620 -28.139.620 -35.646.620 -43.153.620 -50.660.620 -58.168.620 -65.675.620 -73.182.620 -73.182.620

Udskrivningsprocent
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le

Bilag til ØU 5

1



Faldende skattesatser

Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2021-2024)

2022 23,2 23,1 23 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3

22,1 0 -7.871.000 -15.732.000 -23.593.000 -30.028.000 -39.315.000 -47.176.000 -55.037.000 -62.898.000 -62.888.000

22,0 -1.396.065,50 -9.267.066 -17.128.066 -24.989.066 -31.424.066 -40.711.066 -48.572.066 -56.433.066 -64.294.066 -64.284.066

21,9 -2.782.131,00 -10.653.131 -18.514.131 -26.375.131 -32.810.131 -42.097.131 -49.958.131 -57.819.131 -65.680.131 -65.670.131

21,8 -4.168.196,50 -12.039.197 -19.900.197 -27.761.197 -34.196.197 -43.483.197 -51.344.197 -59.205.197 -67.066.197 -67.056.197

21,7 -5.554.262,00 -13.425.262 -21.286.262 -29.147.262 -35.582.262 -44.869.262 -52.730.262 -60.591.262 -68.452.262 -68.442.262

21,6 -6.940.327,50 -14.811.328 -22.672.328 -30.533.328 -36.968.328 -46.255.328 -54.116.328 -61.977.328 -69.838.328 -69.828.328

21,5 -8.326.393,00 -16.197.393 -24.058.393 -31.919.393 -38.354.393 -47.641.393 -55.502.393 -63.363.393 -71.224.393 -71.214.393

21,4 -9.712.458,50 -17.583.459 -25.444.459 -33.305.459 -39.740.459 -49.027.459 -56.888.459 -64.749.459 -72.610.459 -72.600.459

21,3 -11.098.524,00 -18.969.524 -26.830.524 -34.691.524 -41.126.524 -50.413.524 -58.274.524 -66.135.524 -73.996.524 -73.986.524

21,2 -12.484.589,50 -20.355.590 -28.216.590 -36.077.590 -42.512.590 -51.799.590 -59.660.590 -67.521.590 -75.382.590 -75.372.590

21,1 -13.870.655,00 -21.741.655 -29.602.655 -37.463.655 -43.898.655 -53.185.655 -61.046.655 -68.907.655 -76.768.655 -76.758.655
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Faldende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2021-2024)

2023 23,2 23,1 23 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3

22,1 0 -7.968.000 -15.732.000 -23.862.000 -31.808.000 -39.755.000 -47.702.000 -55.648.000 -63.595.000 -63.574.000

22,0 -1.445.875,30 -9.413.875 -17.177.875 -25.307.875 -33.253.875 -41.200.875 -49.147.875 -57.093.875 -65.040.875 -65.019.875

21,9 -2.870.750,60 -10.838.751 -18.602.751 -26.732.751 -34.678.751 -42.625.751 -50.572.751 -58.518.751 -66.465.751 -66.444.751

21,8 -4.295.625,90 -12.263.626 -20.027.626 -28.157.626 -36.103.626 -44.050.626 -51.997.626 -59.943.626 -67.890.626 -67.869.626

21,7 -5.720.501,20 -13.688.501 -21.452.501 -29.582.501 -37.528.501 -45.475.501 -53.422.501 -61.368.501 -69.315.501 -69.294.501

21,6 -7.145.376,50 -15.113.377 -22.877.377 -31.007.377 -38.953.377 -46.900.377 -54.847.377 -62.793.377 -70.740.377 -70.719.377

21,5 -8.570.251,80 -16.538.252 -24.302.252 -32.432.252 -40.378.252 -48.325.252 -56.272.252 -64.218.252 -72.165.252 -72.144.252

21,4 -9.995.127,10 -17.963.127 -25.727.127 -33.857.127 -41.803.127 -49.750.127 -57.697.127 -65.643.127 -73.590.127 -73.569.127

21,3 -11.420.002,40 -19.388.002 -27.152.002 -35.282.002 -43.228.002 -51.175.002 -59.122.002 -67.068.002 -75.015.002 -74.994.002

21,2 -12.844.877,70 -20.812.878 -28.576.878 -36.706.878 -44.652.878 -52.599.878 -60.546.878 -68.492.878 -76.439.878 -76.418.878

21,1 -14.269.753,00 -22.237.753 -30.001.753 -38.131.753 -46.077.753 -54.024.753 -61.971.753 -69.917.753 -77.864.753 -77.843.753
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Faldende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2021-2024)

2024 23,2 23,1 23 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3

22,1 0 -8.105.000 -16.178.000 -24.250.000 -32.323.000 -40.395.000 -48.468.000 -56.541.000 -64.613.000 -64.581.000

22,0 -1.496.772,00 -9.601.772 -17.674.772 -25.746.772 -33.819.772 -41.891.772 -49.964.772 -58.037.772 -66.109.772 -66.077.772

21,9 -2.961.544,00 -11.066.544 -19.139.544 -27.211.544 -35.284.544 -43.356.544 -51.429.544 -59.502.544 -67.574.544 -67.542.544

21,8 -4.426.316,00 -12.531.316 -20.604.316 -28.676.316 -36.749.316 -44.821.316 -52.894.316 -60.967.316 -69.039.316 -69.007.316

21,7 -5.891.088,00 -13.996.088 -22.069.088 -30.141.088 -38.214.088 -46.286.088 -54.359.088 -62.432.088 -70.504.088 -70.472.088

21,6 -7.355.860,00 -15.460.860 -23.533.860 -31.605.860 -39.678.860 -47.750.860 -55.823.860 -63.896.860 -71.968.860 -71.936.860

21,5 -8.820.632,00 -16.925.632 -24.998.632 -33.070.632 -41.143.632 -49.215.632 -57.288.632 -65.361.632 -73.433.632 -73.401.632

21,4 -10.285.404,00 -18.390.404 -26.463.404 -34.535.404 -42.608.404 -50.680.404 -58.753.404 -66.826.404 -74.898.404 -74.866.404

21,3 -11.750.176,00 -19.855.176 -27.928.176 -36.000.176 -44.073.176 -52.145.176 -60.218.176 -68.291.176 -76.363.176 -76.331.176

21,2 -13.214.948,00 -21.319.948 -29.392.948 -37.464.948 -45.537.948 -53.609.948 -61.682.948 -69.755.948 -77.827.948 -77.795.948

21,1 -14.679.720,00 -22.784.720 -30.857.720 -38.929.720 -47.002.720 -55.074.720 -63.147.720 -71.220.720 -79.292.720 -79.260.720
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