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MPU 1: Den uendelige badebro 
 
 

Spørgsmål 
På Facebook har Marie Vendelbo Fridorf foreslået, at vi ved Rungsted 
Strand etablerede en badebro, som de har gjort i Aarhus. 

 
Jeg kunne godt tænke mig, at administrationen kontaktede Aarhus 
Kommune for at høre om prisniveau på en sådan bro. 

 
Jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvilke muligheder vore egne 
fagfolk mener om tanken i at etablere noget tilsvarende her i kommunen.   
 
Svar 
Den samlede udgift vil være ca. 1.066.000 kr. plus betaling for ophavsret 
plus 130.000 kr. i årig drift. Beløbene er erfaringstal fra Aarhus.  
 
Den uendelige bro ved Varnapalæet ved Marselisborg i Århus er 
oprindeligt en kunstskulptur i udstillingen ”Sculptures by the sea”. 
Skulpturen blev så populær, at Aarhus Kommune har bygget en kopi, der 
kan bruges som en slags badebro. Konstruktionen er så spinkel, at den skal 
tages op om vinteren.  
 
Formen på badebroen skal nok gentænkes, hvis den ikke skal optages 
unødig plads ved stranden, ligesom en ny badebro med fordel kan 
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indtænkes i en eventuel havneudvidelse, så den også kan bruges om 
vinteren.  
 

 
MPU 8: Udvidelse af driften på 150S 

 
 

Spørgsmål 
Rudersdal kommune ønsker ikke at støtte udvidelsen på linje 150S. Hvad 
vil det koste at gennemfører driftsudvidelsen, når Rudersdal ikke svare for 
deres andel? 

 
Svar 
Den samlede udgift for udvidelsen er 550.000 kr.  
Der var lagt op til en udgiftsfordeling efter timer i de tre kommuner, med 
følgende årlige udgifter:  

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

 
Ønsker Hørsholm Kommune at bekoste Rudersdal Kommunes andel, vil 
den samlede årlige udgift for udvidelsen blive 520.000 kr. Fredensborg har 
endnu ikke vendt tilbage om deres bidrag. 
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SFKU Spørgsmål nr. 2 
Kan Venstre få levet et baggrundsnotat, og få belyst følgende:  
-Driftsomkostninger på is-træningshal 2019 
-Driftsomkostninger på is-opvisningshal 2018+2019 
-Anlægsomkostninger i 2019 på både opvisningshal + træningshal 
-Personaleomkostninger inkl. ”blå mænd” i 2019 på både opvisningshal + 
træningshal 

 
Svar 
Det er ikke muligt at opdele udgifterne til henholdsvis is-træningshallen og 
is-opvisningshallen, idet hele bygningen inkl. Idrætshus (omklædningsrum) 
bliver registeret som en samlet økonomisk enhed.  
 
I 2019 udgør de samlede driftsomkostninger for skøjtehallerne og 
idrætshuset 4.664.100 kr. inkl. elforbrug i svømmehallen. Hele elforbruget 
i svømmehal, skøjtehal og idrætshus registreres i skøjtehal og idræ tshus, 
idet bygningerne blev sammatrikuleret, så man kunne opnå en maksimal 
udnyttelse kapaciteten af solcelleanlægget i Idrætsparken.  
 
De samlede anlægsomkostninger til skøjtehallerne udgør 1.889.300 kr. i 
2019, og den samlede anlægsudgift for etablering af træningsskøjtehallen 
udgør 47,1 mio. kr.  
 
Personaleomkostningerne til de ”blå mænd” i Idrætsparken udgør 
2.979.300 kr. 

 

Notat 
Vedrørende Budget 2021-2024 
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Spørgsmål nr. 12 
Udgiftsudvikling per politikområde 2010-2019 regnskab? 
 
 
Svar 
I vedlagte bilag er vist udviklingen på politikområder i perioden 2014-2019. 
Dels i faktiske tal, dels i forhold til relevante befolkningsgrupper. 
 
Tallene er vist i løbende priser, dvs. i det enkelte års løn- og prisniveau. 
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SFKU Spørgsmål nr. 7 
 
I kommunes budget ligger der: 
A) 
006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift 
61 Kultur og Fritid 
64Andrekulturelleopgaver:  
 
364361Fasteomkostninger: 
542Aktivitetsrelateredeudgifter, 984.800 ,- 
558Tekniskeomkostninger, 301.700,- 
 
364365Cafe 
542Aktivitetsrelateredeudgifter, 512.900,- 
 
Kan du oplyse specifikt hvilke udgifter det omhandler på de understreget 
posteringer?  
Og hvor mange af udgifterne der omhandler biografen hvis det skulle være 
tilfældet? 
B) 
I kommunes budget under: 
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 
31Stadionogidrætsanlæg 
 
605Forsyning i år 2019 = 1.780.200 
605Forsyning i år 2020 = 3.273.600 
 
031006SkøjtehalogIdrætshus år 2019= 1.632.300 
031006SkøjtehalogIdrætshus år 2020= 3.225.300 
 
Kan du oplyse mig om grunden til denne stigning i 2020? Og specifikt 
hvilke ekstra udgifter det omhandler?   
 
 
 
 
 
 

 

Notat 
Vedrørende Budget 2021-2024 
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Svar: 
A) 
Omkostninger specifikt vedrørende 542 aktivitetsrelaterede udgifter er: 
 

- Honorarer, kunstnere og agenter       kr. 904.126 
- Forplejning kunstnere                 kr. 24.985 
- Koda/Gramex                           kr. 23.411 
- Pianostemning                         kr. 5.800 
- Kontrolpersonale til koncerter        kr. 26.478 

       -      I alt                                 kr. 984.800 
 
Administrationen holder alle omkostninger vedrørende biograffunktionen 
samlet under samme stednummer i kontoplanen, og der bogføres ikke 
biografrelaterede omkostninger andre steder end her. 
 
Omkostninger specifikt vedrørende 558 tekniske udgifter er: 
 

- Indkøb teknisk udstyr  kr. 211.971 
- Leje teknisk udstyr       kr. 3.532 
- Rep. og vedligehold teknik       kr. 31.729 
- Ej forbrugt grundet økonomisk tilbageholdenhed   kr. 54.468 
- I alt                                                           kr. 301.700 

 
Omkostninger specifikt vedrørende 364365 Cafe, 542 Aktivitetsrelateret 
udgifter er: 
 
Der har ikke været drevet cafe i Trommen i 2019, da denne funktion er 
overgået til ekstern forpagter. Budgettet blev ikke disponeret grundet 
økonomisk tilbageholdenhed i 2019, hvorfor Trommen ligeledes leverede 
et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skal pointeres, at salgsstedet i foyeren 
drives under biograffunktionens stednummer og er isoleret for Trommens 
øvrige driftsområder. 
 
B) 
Til orientering dækker de adspurgte budgetposter over to 
budgetfunktioner – forsyning og totalbudget for skøjtehallerne. 
 
Forsyning: 
I 2019 lavede administrationen en tilpasning af budgettet i Idrætsparken. 
Dette har bevirket at budgettet for 605 Forsyning er steget til 3.273.000 kr. 
Budgettilpasning er en normal praksis i forhold til at lave en retvisende 
økonomiopfølgning. Budgettilpasning er ligeledes nødvendig, når der 
kommer nye anlæg som f.eks. etablering af solceller.         
 
Solcellerne forsyner el til skøjtehallerne og svømmehallen. Måleren og 
afregningen sker ved skøjtehallen, hvorfor energibudgettet blev flyttet fra 
svømmehallen til skøjtehallen. Dette er hovedsageligt årsagen til at 
budgettet stiger i 605 Forsyning. Herudover tilpassede administrationen 
budgettet således at der var korrekt budgetteret vand.  
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Det skal pointeres at budgetomplaceringerne er en nul-sums omplacering 
og at der ikke er tilført ekstra midler til Idrætsparken. 
 
Totalbudget for Skøjtehallerne: 
Grunden til at der er sket en budgetstigning for skøjtehallerne er jf. 
ovenstående tilpasning af budget. 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Kollektiv trafik – driftsudvidelse på linje 150 S 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.:  
MPU 1 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der forslås en udvidelse af aftendriften på 150S til Kokkedal st. fra Gl. Holte. 
Driften udvides mellem Kokkedal st. og Gl. Holte. med i alt 8 ture i tidsrummet fra 22-
24. Med udvidelsen vil den nye køreplan have 3 afgange i timen, frem for en afgang i 
timen, og vil komme til følge den øvrige drift på ruten.  
 
Region Hovedstaden er ikke interesseret i at bekoste udvidelsen, men det forventes at 
Trafikudvalget vil være positive overfor en model, hvor Kommunerne finansiere den 
øgede drift.  
Den samlede udgift for udvidelsen er 550.000 kr. 
Hvis udgiften fordeles efter timerne i de tre kommuner, vil fordelingen blive:  

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

Rudersdal og Fredensborg kommuner er positive overfor en styrkelse af 150S. Rudersdal 
kommune ønsker muligvis ikke at bidrage med det fulde beløb.  
Ændringen kan først slå igennem fra 2. halvår af 2021. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Tilskudsbehovet for Hørsholm Kommune, afhænger af tilbagemeldingerne fra Rudersdal 
og Fredensborg Kommuner.  
 
Region Hovedstaden fastslår, at det fortsat er regionen, der har beslutningsretten i 
forhold til ændringer på linjen. Linjen skal genudbydes med ny kontrakt fra 2024, og de 
kommer i den forbindelse til at kigge på mulighederne for at overgå til nulemission, 
ligesom f.eks. udbygningen i Forskerparken også kan give anledning til at overveje 
koblingen mellem linje 15E og 150S samt mulighederne for BRT (Bus Rapid Transit er et 
højklasset busanlæg, hvor bussen kører i eget trassér). Det er altså muligt, at der på 
sigt vil blive kørt med en anden type materiel (og evt. en lettere ændret linjeføring) og 
dermed også en anden frekvens. 
 
Hvis forslaget gennemføres, skal de 4 berørte parter indgå en aftale, som bl.a. 
beskriver, hvordan tilskuddet til linjen fordeles, hvordan beslutningskompetencen ifm. 
udbud er, samt hvordan aftalen kan opsiges. Med udgangspunkt i tidligere, delvis 
parallelle aftaler vil Movia levere et udkast. 
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Konsekvenser for borgerne: 
150S udfylder i dag en vigtig nord-sydgående forbindelse mellem Kystbanen og S-
toglinjen. Offentlig transport herimellem kan ikke erstattes af tog - kun af privatbilisme 
på en i forvejen hårdt belastet Helsingørmotorvej.  
Udvidet aftendrift vil betyde bedre dækning i aftentimerne. Samtidig kan udvidelsen 
betyde passagerfremgang på andre tidspunkter af døgnet, idet en kontinuerlig drift og 
mulighed for at komme hjem om aftenen, har betydning for om borgerne vælge at 
benytte bussen f.eks. til arrangementer i København. 
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2021 2022 2023 2024 

Driftsønske 275.000 550.000 550.000 550.000 
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Spørgsmål 
Hvad er muligheden for at få Kulturnatten tilbage til Hørsholm, som udelukkende drives af de frivillige og erhvervslivet, 
med støtte fra kommunale midler på kr. 50.000. 
 
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.  
 
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 periode på året de vurdere mest hensigtsmæssig, også i forhold til øvrige arrangementer i 
kommunen. 
 
Kommunens rolle: 
Fritids- og Kulturrådet kunne fungere som afsæt for en kulturnat i en opstartsfase, indtil et planlægningsudvalg er 
etableret.  
Derefter vil Kommunen som øvrige kulturaktører kunne byde ind med arrangementer overfor et planlægningsudvalg og 
deltage på lige fod med øvrige aktører finansieret inden for egen ramme. 
 
 
Økonomi: 

Post 2021 2022 2023 2024 
Pulje til foreninger Kr. 50.000 Kr. 50.000 Kr. 50.000 Kr. 50.000 
I alt Kr. 50.000 Kr. 50.000 Kr. 50.000 Kr. 50.000 
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Notat vedr. samspillet mellem en kommune og den professionelle 
ishockeyklub 
 
Et medlem af Venstre har bedt om at få belyst og beregnet Rungsted Seier 
Capitals husleje ved brug af kommunens to ishaller efter samme model 
som Esbjerg Elite Ishockey.   
 
 
Administrationens svar: 
Administrationen kan bekræfte, at konkurrencestyrelsens model for 
prissætning af huslejen (som anvendt i Esbjerg) godt kan bruges i 
Hørsholm, såfremt Hørsholm Kommune ønsker dette. 
 
Men Kommunen vil under alle omstændigheder skulle tage stilling til 
hvordan de enkelte faktorer i modellen beregnes, ligesom at en lejeaftale 
vil skulle forhandles med ishockeyklubben (lejeren). 
 
Administrationen har i eftersommeren 2019 rettet henvendelse til Esbjerg 
Kommune for en umiddelbar orientering om hvorledes kommunen og 
ishockey-klubben er nået frem til den huslejefastsættelses-model (og 
beløbet), som de anvender. 
 
Esbjerg Kommune har for 50+ mio. kr. bygget og netop ibrugtaget en ny 
opvisnings-skøjtehal inkl. tribuner, lounge mv. Tilskuerkapaciteten er op til 
4200 personer, og der er i loungen mulighed for at bespise op til 700 
gæster. Loungefaciliteterne, som i øvrigt er medfinansieret særskilt af 
sponsorer og private mv. kan også bruges af andre professionelle idrætter. 
 
Esbjerg Kommunes Sport og Eventpark Esbjerg (en selvejende institution 
ejet af Esbjerg Kommune, som har til formål at drive sportsanlæggene) har 
i forlængelse heraf i foråret 2019 indgået lejekontrakt vedr. brug af 
skøjtehallerne med Esbjerg Elite Hockey; en lejekontrakt, hvor huslejen er 
en del højere end den tidligere husleje, og i øvrigt indgået med afsæt i 
konkurrencestyrelsens model. 
 
Udover anvendelsen af modellen som teknisk grundlag er der imidlertid en 
række forhold, som tillige danner grundlag for det samlede engagement 
mellem kommunen og Esbjerg Elite Hockey. 

 

Notat 
Fastsættelse af husleje for Rungsted Seier Capitals brug af kommunens to 
ishaller jf. fastsættelse af husleje for Esbjerg Elite Ishockey  
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For det første sponserer Esbjerg Kommune Esbjerg Elite Ishockey med et 
sponsorat på mere end 400.000 kr. 
 
For det andet har kommunen bygget og tilvejebragt faciliteter (ny 
opvisningshal med mange siddepladser, samt en stor lounge), som 
understøtter, at den kommercielle forretning kan vokse. Esbjerg Elite 
Ishockey har herunder muligheder for at tjene på markedsføring, 
sponsorater osv. som et led anvendelsen af faciliteterne, ligesom 
tilskuerkapacitet og loungen har løftet de kommercielle muligheder. 
 
Den kommercielle forretning Esbjerg Elite Ishockey kan ikke en-til-en 
sammenlignes med Rungsted Seier Capital, da faciliteter, kunde- og 
forretningsunderlaget, sponsering og vilkår er meget forskelligt, og 
selskabskonstruktioner og –formål er heller ikke nødvendigvis ens. 
Overgangen til den højere husleje og anvendelse af konkurrencestyrelsens 
model for huslejefastsættelse er således blot ét element i et samlet 
samarbejde mellem kommunen og Esbjerg Elite Ishockey. 
 
Administrationen fastholder således, at konkurrencestyrelsens model (som 
anvendt i Esbjerg) godt vil kunne anvendes for huslejefastsættelse, men at 
arbejdet forbundet med at komme i mål hermed ligger udover rammerne 
for besvarelse af spørgsmål i budgetprocessen. 
 



 
 
 
 

 1/2 

ØU 12: Pris på FM opnormering 
 
 

Spørgsmål 
Hvad koster 1,2 årsværk til FM i Idrætsparken? (Løn + Pension og 
feriepenge) 

 
Svar 
1,2 årsværk i FM vil beløbe sig til 535.000 kr. om året inkl. alle udgifter. 
 
 
 
ØU 15: Information om havnens økonomi og regnskab 
 
Spørgsmål 
Da vi fra tid til anden i kommunalbestyrelsen drøfter investeringer i 
Rungsted Havn, så skal jeg bede om, at vi løbende får tilsendt information 
om havnens regnskab og økonomi. 
 
 
 
 
Svar 
Der følges op på Rungsted Havns økonomi i forbindelse med de 4 årlige 
budgetrevisioner, som alle forelægges Kommunalbestyrelsen.  
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Kommunalbestyrelsen vil desuden løbende få fremlagt opfølgning på alle 
kommunens anlægsprojekter, herunder Rungsted Havns projekter, så man kan 
følge fremdriften.  
 
Regnskabet for Rungsted havn indgår som en integreret del af Hørsholm 
Kommunes regnskab, som godkendes i Kommunalbestyrelsen.  
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Spørgsmål 
Må jeg bede om et opdateret budgetnotat vedrørende optimering af 
klassedannelse, jf. vores diskussion vedr. budget 2020? 
 
 
 
 
Svar 
Administrationen har undersøgt muligheden for at optimere 
klassedannelsen ved at reducere antallet af spor i skolerne fra 10 til 9 spor 
i 0. klasse.  
 
Inden for rammerne af den gældende styrelsesvedtægt1 er det ikke muligt 
at reducere antallet af klasser, da klassekvotienten vil overstige det politisk 
vedtagne niveau på maksimalt 24 elever ved indskrivning i 0. klasse.  
 
Hvis det skal muliggøres at reducere antallet af klasser, vil det kræve en 
politisk beslutning om alene at optage egne børn og ikke optage 
udenbysbørn samt at hæve den nuværende maksimale klassekvotient på 
24 elever pr. klasse2 - for at rumme kommunens egne børn. 
 
Alternativt kan skolechefen dispensere3 for, at klasserne vil blive større 
end den gældende maksimale klassekvotient på 24 elever pr. klasse. Det 
kan imidlertid indebære, at der er behov for at oprette nye klasser, når der 

 
1 Den maksimale klassekvotient ved skoleindskrivning er 24 elever. Der er frit skolevalg op 
til den 24. elev. Hvis der ikke er plads til alle i en klasse, optages først kommunens egne 
borgere, dernæst søskende til elever på skolen, dernæst elever uden for kommunen 
prioriteret efter geografisk nærhed. (Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt for det 
samlede skolevæsen) 
2 ”Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. 
Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens 
klasser, dog ikke over 30.” (jf. § 17 Folkeskoleloven. LBK nr. 823 af 15/08/2019) 
3 Hvis klasser ved skoleindskrivningen indeholder mellem 24 og 28 elever, kan der 
dispenseres fra den maksimale klassekvotient, dette kræver dog en godkendelse fra 
skolechefen. (Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt for det samlede skolevæsen) 
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er tilflyttere til kommunen, som har ret til at blive optaget på en 
distriktsskole. 
 
Baggrund 
I dette skoleår (2020/2021) er der oprettet 10 0. klasser med mellem 19 og 
24 elever i hver klasse. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,1 elever 
pr. klasse.   
 
Skoleprognosen for de kommende 0. klasser i folkeskolerne viser, at en 
reduktion fra 10 til 9 spor vil betyde en væsentlig stigning i 
klassekvotienten i de kommende skoleår – fra 25,1 elever pr. klasse i 
2021/2022 til det højeste niveau på 28,7 elever pr. klasse i 2024/2025 (se 
tabel 1). 
 
Tabel 1: Prognose: Antal børn i 0. kl. opgjort i egne børn, udenbysbørn 
samt samlet – fordelt på hhv. 10 og 9 spor 
(tallene er afrundet og antallet af børn, der forventes at blive indskrevet på 
privatskoler er fratrukket) 

År Egne 
børn 

Udenbys-
børn Samlet 

Klasse-
kvotient 
ved 10 

spor 
(Samlet) 

Klasse-
kvotient 

ved 9 spor 
(Samlet) 

Klasse-
kvotient 

ved 9 
spor 

(Egne 
børn) 

2021/2022 205 21 226 22,6 25,1 22,8 
2022/2023 217 21 238 23,8 26,4 24,1 
2023/2024 212 21 233 23,3 25,9 23,6 
2024/2025 249 9 258 25,8 28,7 27,7 
2025/2026 235 14 249 24,9 27,7 26,1 
2026/2027 245 10 255 25,5 28,3 27,2 
2027/2028 249 7 256 25,6 28,4 27,7 
2028/2029 246 9 255 25,5 28,3 27,3 
2029/2030 242 12 254 25,4 28,2 26,9 
2030/2031 238 14 252 25,2 28,0 26,4 
2031/2032 234 17 251 25,1 27,9 26,0 
2032/2033 228 20 247 24,7 27,4 25,3 
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Politiske bestillinger spørgsmål nr. 14 
 
 
Spørgsmål  
Hvad vil en nedsættelse af SFO-taksten på f.eks. 100 kr. mdl koste? 
 
 
Svar 
I Hørsholm Kommune er der to forskellig SFO -tilbud. Besvarelsen dækker 
begge tilbud, og tager udgangspunkt i de foreslåede takster for 2021.  
 
Da forældrenes andel af SFO-takstbetalingen er relativ høj, vil en 
nedsættelse af taksterne med 100 kr. pr. måned kun medføre en mindre 
forøgelse af de samlede kommunale udgifter. 
 
Forøgelsen vil årligt udgøre 1,3 mio. kr., og fordelingen blandt de to 
forskellige SFO-tilbud er vist i nedenstående tabel: 
 
Tabel 1. Konsekvens af nedsættelse af SFO-taksten 2021 med 100 kr. 
månedligt 

SFO-tilbud 
Foreslået takst 
budget 2021 

Reduceret 
takst 

Årlig ændring i 
forældrebetaling 

SFO (0-3 klasse) 1.927 1.827 -1.005.100 
SFO (4-6 klasse) 954 854 -328.900 
I alt     -1.334.000 

Kilde: Center for Dagtilbud og Skole 
 

 

 
 

Dato: 28.08.2020 
Sagsnr: 20/2058  

 

Center for Dagtilbud og 
Skole 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Hanna Bohn Vinkel 

Centerchef 
hbv@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 5270 
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Anvendelse af eksterne konsulenter og brugen af andre leverandører af 
særlige ydelser i 2019 
 
Som led i arbejdet med budget 2020 – 2020 fremlagde administrationen 
notat om brug af konsulenter i efteråret 2019. Opgørelsen indeholdt 
imidlertid kun en række kategorier. Kommunalbestyrelsens besluttede den 
27. januar 2020, at administrationen fremover én gang årligt, som 
baggrundsmateriale til vedtagelsen af budget, opgør og offentliggør 
kommunens samlede brug af konsulenter m.v. Kommunalbestyrelsen har 
pålagt administrationen at orientere om, hvordan det implementeres. 
 
I forlængelse heraf fremlægges statusnotat vedrørende forbrug relateret 
til eksterne konsulenter m.v. i 2019.  
 
Opgørelsen omfatter både drifts- og anlægssiden og tegner sig for et 
samlet forbrug på 31,3 mio. kr. i 2019. Der findes ikke på nuværende 
tidspunkt en fælles kommunal opgørelsesmetode og de enkelte 
kommuners opgørelser vil dels variere efter hvilke kategorier der 
medtages, dels variere efter hvordan man definerer eksterne konsulenter 
m.v.   
 

 
 
Administrationen har tidligere opgjort udgiften i 2016-18 til eksterne 
konsulenter m.v. og udgiften hertil udgjorde i gennemsnit 5,7 mio. kr. 
årligt med udgangspunkt i de 5 hidtidige anvendte kategorier. En 
tilsvarende opgørelse for 2019 peger på et forbrug på 6,1 mio. kr. i 2019.  

Kategori 2019 (tkr.) Hidtidige anvendte kategorier Udvidet kategorier
IT -                                                       2.991                                                     
Økonomi og effektivisering 699                                                      -                                                         
Analyserapporter 1.594                                                   
Organisation 2.851                                                   -                                                         
Medie og journalistik 190                                                      -                                                         
Tolke og mentor -                                                       2.186                                                     
Byggeri og anlæg -                                                       9.029                                                     
Advokater 795                                                      -                                                         
Læger -                                                       1.170                                                     
Borgerrettet ydelser -                                                       9.274                                                     
Andet -                                                       564                                                        
I alt 6.130                                                   25.215                                                  

Alle kategorier 31.345                                                  

 

Notat 
Vedrørende brugen af eksterne konsulenter og andre leverandører af 
særlige ydelser 

 
 

Dato: 31.08.2020 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

Team Økonomi og Styring 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Thomas Rafn 

Centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 1160 
2360 0160 
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I forbindelse med opgørelsen af eksterne konsulenter m.v. i 2019 er 
antallet af kategorier udvidet med 6 kategorier og forbruget i 2019 til disse 
kategorier var 25,2 mio. kr. Der er således anvendt en bred definition af 
eksterne konsulenter m.v., idet også andre former for eksterne 
leverandører m.v. er medtaget – f.eks. byggerådgivere, tolke, læger m.v.  
 

Nedenfor beskrives kort anvendelsen af de eksterne konsulenter m.v. 
inden for de enkelte kategorier: 
 
IT 
Der er primært tale om såkaldte hosting-udgifter vedr. driften af visse dele 
af kommunens IT-infrastruktur, men der er også tale om bistand til 
udvikling, implementering af nye it-systemer m.v. 
 
Økonomi og effektivisering  
Omfatter hovedsageligt revision af kommunens overordnede regnskab, 
men omfatter også økonomisk sparring og rådgivning.  
 
Analyserapporter 
Kategorien omfatter hovedsageligt analyser vedr. fokusområder forud for 
budgetforhandlingerne 2020-2023. Desuden indgår analyse af 
ejendomsområdet (Velfærd Frem For Mursten) i kategorien.  
 
Organisation 
Kategorien omfatter bl.a. opkvalificering, fagsparring og uddannelse af 
personale.  
 
Medie og journalistik 
Omfatter bl.a. bistand til udarbejdelse af logo, medieovervågning og 
materiale vedr. tilflytterkampagne.  
 
Tolke og mentor 
Kategorien omfatter tolke- og mentorbistand på primært 
beskæftigelsesområdet.  
 
Byggeri og anlæg 
Kategorien omhandler anlægsområdet og vedrører byggeteknisk, 
arkitektonisk og juridisk rådgivning ifm. kommunens anlægsopgaver.  
 
Advokater 
I denne kategori indgår juridisk bistand til bl.a. inhabilitetsspørgsmål i 
sagsbehandlingsforhold, omlægning af privat fællesvej/vejretssag og 
arbejdsskade.   
 
Læger 
Kategorien omfatter lægeerklæringer og lægelige vurderinger på primært 
beskæftigelsesområdet. 
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Borgerrettede ydelser 
Kategorien omfatter hovedsageligt det specialiserede børne- og 
voksenområde samt beskæftigelsesområdet, og kan bl.a. vedrøre indsatser 
til borgere, som kommunen ikke har specialviden til at kunne håndtere i 
eget regi.  
 
Andet 
Omfatter bl.a. brug af eksterne konsulenter til tilsyn på plejehjem.  
 
Det videre arbejde 
Opgørelse af forbrug af konsulenter og andre leverandører fremlægges 
ligeledes for Økonomiudvalget. 
 
Der er i regi af KL iværksat et fælleskommunalt arbejde med at opgøre 
anvendelsen af eksterne konsulenter m.v. Administrationen anbefaler at 
Hørsholm Kommune fremadrettet følger denne opgørelse, når den 
foreligger, så kommunens anvendelse af eksterne konsulenter m.v. 
fremadrettet kan sammenlignes med andre kommuners anvendelse.  
 
Herudover foreslår administrationen, at en øget gennemsigtighed i forhold 
til brugen af eksterne konsulenter m.v. følges op med et ledelsesmæssigt 
fokus på at sikre en optimering af brugen af konsulenter på drift og anlæg. 
Det kan ske ved en række fokusområder, der også forelægges for 
Økonomiudvalget. 
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Spørgsmål  
 
I budgetmappen under budgetnoter ØU 10: Reducere resultatlønspuljen, 
står der i svaret: Efterfølgende er den resterende del af resultatlønnen 
indarbejdet i den faste løn til centerchefer og direktører…  
 
Betyder det, at puljen på kr. 400.000 blot er fjernet fra resultatlønspuljen 
til de samme medarbejders løn, og der derved ikke er nogen besparelse?  
  
I forhold til et skifte i lønning til direktører, er det så ikke et punkt, der skal 
behandles i ØU? I så fald mindes jeg det ikke, og vil gerne oplyses, hvornår 
udvalget har behandlet dette.  
 
Svar 
 
Spørgsmål 1 
Hørsholm Kommune forsøgte at afskaffe resultatløn i starten af 2019 for 
direktører og chefer. Ved ansættelsen var der imidlertid aftalt med de 
faglige organisationer, det vil hovedsagelig sige Djøf, at der var mulighed 
for at aftale resultatløn i størrelsesorden 50.000 – 100.000 kr. for 
direktører og 25.000 – 50.000 kr. til centerchefer. Djøf fastholdte, at 
denne formulering bandt Hørsholm Kommune til fortsat at udbetale 
resultatløn eller anden løn i den størrelsesorden. 
 
KL tilkendegav over for Hørsholm Kommune, at kommunen grundet denne 
formulering havde givet direktøren / chefen en forventning om resultatløn 
i denne størrelsesorden. Dette tilsagn om resultatløn måtte derfor aftales 
væk. Det lykkedes efter megen tovtrækkeri at få aftale med Djøf om, at 
forpligtelsen blev erstattet af fast løn i størrelsesorden 50.000 kr. for 
direktører og 25.000 kr. for centerchefer. 
 

 

 
 

 
 

Dato: 31.08.2020 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

Team Økonomi og Styring 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Thomas Rafn 

Centerchef 
THR@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 1150 

Spr. 18 vedr. resultatlønspuljen  
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Der er således for de enkelte direktører tale om en lønnedgang i den 
samlede løn og derfor ca. en halvering af budgettet, da de tidligere fik 
resultatløn op til 100.000 kr. for direktører og op til 50.000 kr. for 
centerchefer. Herudover er antallet af direktører formindsket fra 3 til 2 og 
centerchefer fra 10 til 8. Således er der en besparelse på den samlede 
lønudgift til såvel direktører som centerchefer på cirka halvdelen af 
hidtidig resultatløn. 
 
De hidtidige budgetterede 700.000 kr. er således blevet reduceret med   
300.000 kr., og restbudgettet er samtidig blevet flyttet til fast løn. Sidste 
års budgetforslag vedr. lønpuljer er vedhæftet som bilag. 
 
Spørgsmål 2 
ØU indstiller til KB om ansættelse af direktører og 
ansættelsesform(åremål, kontrakt, tjenestemand eller 
overenskomstansat), men direktørernes individuelle lønforhold besluttes 
af administrationen i h t delegationsplanen. Direktørernes individuelle løn 
har derfor ikke været behandlet i ØU. 
Derimod orienterede kommunaldirektøren mundtligt ØU løbende om 
resultatløn, herunder forhandlingerne med Djøf i september og oktober 
måned 2019. 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Reduktion af centrale lønpuljer 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 1 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
2.700.000 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
På Økonomiudvalgets område findes en række puljer til løntillæg, jubilæumsgratiale, 
resultatløn mv., hvor der er mulighed for at reducere budgetterne. 
 2020 2021 2022 2023 
Reduktion af pulje til resultatløn til 
centerchefer/direktion 

-300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

Løntillæg for Acadre-superbrugere -110.000 -225.000 -225.000 -225.000 
Afskaffelse af jubilæumsgratialer -104.000 -112.000 -208.000 -136.000 
Ikke-disponeret lønpulje -235.000 -235.000 -235.000 -235.000 

 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Reduktion af pulje til resultatløn til centerchefer/direktion:  
Resultatløn er en mulig lønart som supplement til grund-, funktions- og kvalifikationsløn 
– aftalt i Overenskomsten for Chefer.  
Resultatløn er en mulighed. Det aftales lokalt og godkendes af den aftaleberettigede 
organisation.  
Resultatløn er oprindelig tænkt som en mulighed for opstille mål og give honorering for 
opfyldelse af disse mål i et udviklingsøjemed.   
Midlerne der i øjeblikket er disponeret til resultatløn til ledelsen, kan reduceres. Ved en 
reduktion af puljen til resultatløn til ledelsen i Hørsholm vil den samlede gennemsnitsløn 
ikke være mindre end hos sammenlignelige kommuner. 
 
Løntillæg for Acadre-superbrugere: 
Tillæg for superbrugerne til journaliseringssystemet Acadre blev introduceret ved 
indførelsen i 2007. Der er 15 ansatte der modtager tillægget på 15.000 kr. årligt. Heraf 
er 13 ansatte omfattet af forhåndsaftalen med HK/Kommunal, hvor tillægget kan 
opsiges med 3 måneders varsel hvis funktionen ophører. 2 medarbejdere har aftalt 
individuelle løntillæg for funktionen.  
Administrationen vurderer, at opgaven som superbruger er en driftsopgave på lige fod 
med mange andre opgaver, som der ikke gives særskilt centralt udmøntet tillæg for. 
 
Afskaffelse af jubilæumsgratialer: 
Hørsholm Kommune giver jubilæumsgratiale til ansatte, der har været ansat i 
kommunen i hhv. 25/40/50 år på 8.000 kr.  
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I 2020 vil det være ca. 13 personer, der vurderes at der i så fald ikke vil blive tildelt 
jubilæumsgratiale. 
 
Ikke-disponeret lønpulje: 
Under de centrale lønpuljer er der en række disponerede områder, som netop 
resultatløn, løntillæg, gratialer mv. Der er på nuværende tidspunkt budgetteret med en 
reserve under de centrale lønpuljer, som primært har fungeret som buffer for de andre 
områder. Administrationen foreslår at nedskrive denne reserve til 0 kr., hvilket bidrager 
med 235.000 kr. som råderumsforslag.  
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Gældende for reduktion af hhv. resultatløn, løntillæg for Acadre-superbrugere samt 
jubilæumsgratialer, vil det være en forringelse af de nuværende økonomiske vilkår for 
de ansatte. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -749.000 -872.000 -968.000 -896.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Reduktion af pulje til udvikling 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 2 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
3.215.000 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Direktionen administrerer en pulje til udvikling, som bliver anvendt til en række 
forskellige formål som fx udviklingsprojekter og analyser.  
I 2018/2019 har puljen finansieret eksempelvis:  
 

• Persondataforordning (Kammeradvokaten) 
• Trygheds- og ældreudvalget 
• Analyse vedrørende hjemmesygepleje/træning 
• Plejeboliganalyse 
• Kortlægning af specialområdet 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget kan gennemføres administrativt 
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
En indskrænkelse af puljen til udvikling vil mindske Direktionens handlerum ift. en 
tidseffektiv eksekvering af eksempelvis udviklingsprojekter, eksterne analyser og 
udvikling af strategier, der bidrager til at investere i kommunens optimering af drift. Der 
findes ikke andre puljer til tværgående analyser samt kompetenceudvikling end denne.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -1.775.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 3 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
470.000 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Afskaffelse af centralt budget til julegave til ansatte i Hørsholm Kommune. I øjeblikket 
uddeles der for ca. 200 kr. i julegave til hver ansatte i kommunen.  
I en undersøgelse af Danske Kommuner var der 40 ud af 66 adspurgte kommuner, hvor 
der blev uddelt julegaver til nogle eller alle ansatte. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget kan gennemføres administrativt.  
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Personalet vil ikke længere modtage julegave, som en anerkendelse for indsatsen i årets 
løb. 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Arbejdsskader – administration, forebyggelse og 
erstatninger 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 4 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
1.866.200 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der er budgetlagt ca. 1,9 mio. kr. til administration, forebyggelse og erstatninger af 
arbejdsskader. Administrationen foreslår en reduktion på 500.000. 
Reduktionen skal ses i lyset af, at niveauet for arbejdsskader har været relativt lavt, 
blandt andet som følge af god rådgivning og indsatser i de enkelte afdelinger. 
Desuden har administrationen vurderet, at det ikke har været nødvendigt at prioritere 
tværgående eller centrale tiltag for at mindske arbejdsskader. 
Derfor er administrationens forslag, at justere på både de forventede udgifter til 
erstatninger, samt ift. de tværgående centrale forebyggende tiltag, der på nuværende 
tidspunkt ikke bliver anvendt. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Ingen 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

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

Titel:  
Reduktion af antallet af kontorelever i Hørsholm 
Kommune 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 5 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
1.949.000 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune har budgetlagt med løbende at have tilknyttet 8 kontorelever over 
en 2 årig periode. Ved at reducere antallet med 2 elever, vil der kunne opnås en 
besparelse på 600.000 kr. ved fuld indfasning. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget kan gennemføres administrativt 
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Hørsholm Kommune er forpligtet til at have elever og har historisk set haft gavn af at 
have elever tilknyttet, både som organisation og som kommune. Eleverne har generelt 
set ydet en god indsats mens de har været tilknyttet og er ofte blevet ansat i 
organisationen eller lokalområdet efterfølgende. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -120.000 -517.000 -600.000 -600.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Reduktion af administrationens personalerelaterede 
udgifter 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 6 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
3.100.000 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I forbindelse med Direktionens handleplan ultimo 2018 blev det valgt at reducere de 
personalerelaterede udgifter med 20 %. Indeværende forslag indebærer en reduktion på 
yderligere 20 % af de personalerelaterede udgifter for ledere og ansatte i 
administrationen. 
 
Personalerelaterede udgifter er eksempelvis: 

• Kurser og kompetenceudvikling 
• Inventar, IT-udstyr og kontorhold 
• Kørselsgodtgørelse 
• Seminarer 
• Abonnementer/tidsskrifter 
• Konsulentydelser 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget kan gennemføres administrativt. Der kan være sammenfald med dette forslag 
og forslag, der vedrører analysen omkring IT-området, idet en del IT-udstyr bliver betalt 
over dette område.   
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Personalet vil få færre ressourcer til at understøtte drift og udvikling i arbejdet samt ift. 
kurser og efteruddannelse mv. 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Annoncering i lokale medier og præmiering 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 7 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
132.000 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Seniorråds månedsannonce: 
Hørsholm Seniorråd har i dag en månedlig informationsannonce om aktiviteter for byens 
seniorer. Annoncen er 1/1 side i Ugebladet. Det er Hørsholm Seniorråd, der 
tilrettelægger og beslutter indholdet i annoncen (Annoncen kan fungere som en tag-ud-
og-gem-annonce til køleskabet, og den omfatter typisk formandens klumme samt en 
opremsning af månedens arrangementer på Selmersbo, Aktivitetscentret Sophielund og 
Margrethelund Hørsholm.)  
 
Forslaget går på at halvere annoncen så den bliver ½-sides annonce. Halveringen af 
spaltepladsen vil dog betyde, at der ikke er plads til indholdet i dets nuværende form og 
indholdet skal således tænkes på en ny måde.  
 
Enten kan annoncen fremstå som i dag, blot med færre arrangementer eller også kan 
spaltepladsen bruges på en anden måde.  
 
Efter inspiration fra Ældresagens annoncer kan kvaliteten i indholdet understreges ved at 
fokusere på få udvalgte arrangementer, som vil interessere mange, men til gengæld 
beskrive dem mere fyldestgørende gerne suppleret med stor overskrift og fotos.  
 
Støtte til udgivelsen af KULTURlivet: 
Hver måned betaler Hørsholm Kommune kr. 3000 for udgivelse af kultursektionen 
KULTURlivet i Nordsjælland. Denne faste støtte til udgivelsen foreslås nedlagt. 
 
Frederiksborg Amts Avis oplyser om KULTURlivet i Nordsjælland: 
Tidligere stod amtet bag udgivelsen, men da amtet blev nedlagt etablerede vi 
samarbejdet med de nordsjællandske kommuner. Ideen bag er, at alle kulturelle 
arrangører skal kunne få markedsført deres arrangementer i hele Nordsjælland – og 
dermed opnå et større publikum. 
 
Udover omtalen i avissektion, oplyser Frederiksborg Amts Avis, at KULTURlivet i 
Nordsjælland ofte er udgangspunkt for redaktionelle omtaler i den daglige Frederiksborg 
Amts Avis ligesom arrangementerne også optages i ”det-sker”-lister i den daglige avis. 
  
Præmiering smukt og godt byggeri 
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Smukt og godt byggeri præmieres hvert andet år. Udvalget er nedsat i forbindelse med 
konstitueringen. Bedømmelsesudvalgets præmierer bygninger og anlæg af høj 
arkitektonisk værdi, der er med til at gøre kommunen smukkere og bidrager til at øge 
kvaliteten af det byggede miljø. Udvalget består af politikere og 2 lønnede fagdommere. 
 
Ifm. udvalgets arbejde afholdes forskellige arrangementer, hvor udvalget besigtiger 
byggerier. Herefter voteres og der uddeles præmie til det vindende byggeri og rosende 
omtale til de byggerier, der er udvalgt men ikke vinder. 
 
Prisen uddeles hvert andet år og der anvendes her 32.000 kr. på honorar til dommerne, 
diplom, bronzeplakette, blomster, reception og bus til fagdommerne. 
I det afsatte beløb er ikke medregnet administrative ressourcer til planlægning mm. ifm. 
arrangementets afholdelse. 
 
 2020 2021 2022 2023 
Seniorrådets annoncering -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 
Kulturlivet annoncering -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 
Præmiering smukt og godt byggeri -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 

 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget kan gennemføres administrativt 
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Hørsholm Seniorråds annoncering: 
Borgerne skal vænne sig til en ny type annonce, og hvis man har for vane at klippe 
annoncen ud og gemme, skal borgeren nu søge information om aktiviteter på centrenes 
egne hjemmesider og opslag på opslagstavlen samt sociale medier. 
 
Kulturlivet: 
Kulturarrangementer fra Hørsholm Kommune omtales ikke, hvis betalingen til 
KULTURlivet i Nordsjælland ophører. Det vil sige, at borgere skal søge informationen 
andre steder, f.eks. Kulturnaut. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Reduktion i udgifterne til it-systemer indenfor HR-
området 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 
 

Nr.:  
ØU 8 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
333.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kommunens HR team benytter flere it-systemer til opgavevaretagelsen – HR Manager, 
kursusadministration og elektronisk arbejdspladsvurdering. Der afholdes årlige 
licensudgifter til de tre systemer samt forbrugsrelaterede omkostninger (primært 
konsulentbistand) hvert andet år, når der gennemføres arbejdspladsvurdering.  
 
Det vurderes, at det er muligt at anskaffe alternative it-systemer, hvorved de årlige 
licensudgifter kan reduceres. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er muligt at anskaffe alternative it-systemer med tilnærmelsesvis samme 
funktionalitet som de nuværende systemer. 
 
Konsekvenser for personale: 
Den elektroniske arbejdspladsvurdering og den efterfølgende behandling af data herfra, 
er et meget vigtigt redskab til prioritering af indsatser omkring individuel opfølgning, 
evaluering og indsatser vedrørende APV (arbejdspladsvurdering). 
Det vurderes, at det vil være muligt at anskaffe alternative it-systemer, uden at dette vil 
have betydning for den elektroniske arbejdspladsvurdering. Budgetreduktionen vil 
således ikke have nogle konsekvenser for kommunens medarbejdere. 
Konsekvenser for borgerne: 
Ingen konsekvenser for kommunens borgere, virksomheder samarbejdspartnere m.v. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

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

Titel:  
Øget indtægtsmål for Kontrolteamet 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 
 

Nr.:  
ØU 9 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
-1.000.000 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen vurderer, at der vil være en række områder med afsæt i 
kontrolgruppens arbejde, der vil kunne generere et øget provenu. Eksempelvis vil et 
øget fokus på følgende områder, formentlig medvirke til at kommunen kan inddrive flere 
midler: 
 

- Øget virksomhedskontrol (f.eks. på sygedagpengeområdet) 
- Øget kontrol med skat og feriepenge hos modtagere af forsørgelsesydelser 
- Øget kontrol med borgere uden fast bopæl, der modtager ydelser fra Hørsholm 

Kommune 
- Øget kontrol ved hjælp af “Den fælles dataenhed”, der er en enhed i Udbetaling 

Danmark som sammenkører en række registre. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget kan gennemføres administrativt ved at forventningerne til indtægterne øges. 
Konsekvenser for personale: 
Ingen 
Konsekvenser for borgerne: 
Ingen 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Justering af pulje til tjenestemandspensioner og –
forsikringspræmier 

Politikområde: 
82 Administration 
og planlægning 
 

Nr.:  
ØU 10 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
6.800.000 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen vurderer, at det er muligt at tilpasse budgettet for 
tjenestemandspensioner og forsikringspræmier, idet de forventede fremtidige udgifter er 
lavere end hidtil budgetteret. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
Konsekvenser for personale: 
Ingen 
Konsekvenser for borgerne: 
Ingen 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -488.000 -178.000 -237.000 -722.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Sammenlægning af afstemningssteder  

Politikområde: 
80 Administration 
og plnalægning 
 

Nr.:  
ØU 11 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 570.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune har pt. 5 afstemningsområder med tilhørende valgsted. 
 
Antal stemmeberettigede vælger så til Folketingsvalget den 5/6 således ud: 
 
Hørsholm 4.732 stemmeberettigede 
Usserød 4.802 stemmeberettigede 
Rungsted 3.355 stemmeberettigede 
Grønnegade  306 stemmeberettigede 
Vallerød 5.080 stemmeberettigede 

 
Alle afstemningsstederne bemandes på valgdagen med 5 valgstyrere uanset 
afstemningsstedets størrelse. Derudover deltager politisk udpegede eller frivillige 
tilforordnede i valghandlingen. Fra administrationens side er der udpeget 1 valgsekretær 
og 2 assistenter (på Grønnegade kun 1 assistent) samt et begrænset antal 
administrative medarbejdere. 
Derudover ydes der bistand til valgafviklingen af kommunens FM-enhed i form af 
kantine, servicemedarbejder og rådhusbetjente samt IT. 
 
Hørsholm Kommune kan reducere udgifterne til afholdelse af valg ved sammenlægning 
af afstemningssteder. 
 
Grønnegade afstemningssted udgør pt. kommunens mindste afstemningssted. Ift. antal 
vælgere anvendes der forholdsvis mange ressourcer ift. antallet af vælgere.  
Hvis Grønnegades vælgere overføres til Usserød afstemningssted, vurderer 
administrationen at kunne spare 24.000 kr. pr. valg. 
 
Rungsted afstemningssted udgør – i forhold til de øvrige afstemningssteder – også et 
mindre afstemningssted, og administrationen vurderer at udnyttelsen af ressourcerne vil 
være større, hvis vælgerne fra Rungsted afstemningssted fordeles mellem Hørsholm og 
Vallerød afstemningssted, og at der i den forbindelse kan spares 64.000 kr. pr. valg  
 
Overførsel af vælgere til Usserød, Hørsholm og Vallerød vil i løbet af valgdagen kunne 
betjenes med den bemanding, der allerede er på disse afstemningssteder. I forbindelse 
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med optællingen vil det på Hørsholm og Vallerød afstemningssted være nødvendigt at 
indkalde administrativt personale for at kunne få valget afsluttet inden for rimelig tid. 
 
En sammenlægning vil betyde en reduktion til udgifter til tilforordnede, 
servicemedarbejdere, valgsekretærer og assistenter samt øvrigt administrativt 
personale. Dertil kommer færre udgifter til forplejning i løbet af dagen. 
  
Ved nedlæggelsen af de to valgsteder, kan der opnås en samlet besparelse på 88.000 
kr. pr. valg. 
 
Der budgetteres årligt med en udgift på 570.000 kr. til afvikling af valg. Et valg koster 
ca. 1-1,2 mio. kr. 
I gennemsnit afholdes der 3 valg (Europaparlament, Folketingsvalg og Kommunalvalg) 
over en periode på 4 år, hvorfor den årlige besparelse udgør ¾ af 88.000 kr. 
 
Den foreslåede reduktion vil derfor udgøre: 
 
Overførsel af vælgere fra Grønnegade til Usserød afstemningssted = 18.000 kr. 

Overførsel af vælgere fra Rungsted til Hørsholm og Vallerød afstemningssteder = 48.000 kr. 

 

= 66.000 kr. pr. år. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Nogle borgere vil få lidt længere til afstemningsstedet. Henset til kommunens 
geografiske størrelse, vurderer administrationen at denne gene er minimal. 
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Opsigelse af service på CTS-anlæg (Central 
Tilstandskontrol og Styring) 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service 

Nr.:  
ØU 12 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
500.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En serviceaftaler på CTS anlæggene er reelt en kontrol af om EDB programmerne 
(fjernstyringen) og de fysiske anlæg ”snakker” sammen og fungerer efter hensigten. 
Man efterser, at de fysiske installationer (varme, lys, ventilation, kemi m.v.) reagerer 
som forudsat i CTS-anlægget. 
 
Der er CTS anlæg i kommunens skoler, institutioner, bibliotek, Trommen, idræts- og 
administrationsbygninger m.v. som bl.a. styrer ventilation, varme, kemi i svømmehallen, 
is temperatur i skøjtehallen m.v. 
 
Ved en opsigelse af serviceaftalerne er der større risiko for, at driftspersonalet mister 
styringsmuligheder og overvågning af de tekniske anlæg, hvilket kan kræve akutte 
servicebesøg.   
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Opsigelse af servicekontrakt.  
 
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Anlæggene virker i dag, men ved svigt eller problemer, der ikke bliver opdaget, kan 
medføre nedbrud eller øget behov manuel styring af teknikken, hvilket for borgerne kan 
medføre flere lukkedage eller dårligere kvalitet i forhold til i dag.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -250.000 -500.000 -500.000 -500.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -250.000 -500.000 -500.000 -500.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Opsigelse af service på markiser 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service 

Nr.:  
ØU 13 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
70.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Servicen af markiserne på Vallerødskolen, Hørsholm Skole, Mariehøj, Jægerhuset og 
Skovvænget opsiges. Dermed fjernes den forebyggende vedligeholdelse og flere akutte 
fejl må imødeses. 
 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Opsigelse af gældende aftale med Blendex 
 
 
 
Konsekvenser for borgerne/ personale: 
Der kan blive behov for flere akutte udkald, og dårligere indeklima på ejendommene. 
 
 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Opsigelse af vagtrundering på Rådhuset overtages af FM 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service 

Nr.:  
ØU 14 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
176.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Nuværende eksterne leverandør, lukker vinduer og døre på Rådhuset samt kører forbi 
Rådhuset 2 gange om natten. 
Runderingen og lukkerunden lægges over til Facility Management og de 2 kørsler forbi 
Rådhuset om natten bortfalder.  
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
De medarbejdere fra Facility Management der skal varetage opgaven skal have en 
vagtuddannelse, som forventes at koste 5.000 kr.  
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Ingen 
 
Konsekvenser for personale: 
Personalet på Rådhuset skal være mere opmærksomme på at lukke vinduerne, når de 
går hjem. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 
Investering 5.000 0 0 0 
Netto reduktion -171.000 -176.000 -176.000 -176.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Opsigelse af specialforsikring 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service  

Nr.:  
ØU 15 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
66.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Opsigelsen vedr.: 
Forsikringerne på udstillede kunstgenstande i Fulgsanghus – udstillers eget ansvar. 
Udstillede kunst i Trommen og Biblioteket – udstillers eget ansvar 
Skiftende og permanente udstillinger, overalt i kommunen – udstillers eget ansvar 
Borgmesterkæden  
Musikinstrumenter Trommen – musikernes eget ansvar 
Bådebro ved Rungsted Roklub 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Policen skal opsiges inden 30.06.2020 hvis besparelsen skal slå igennem i 2021. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Skal meldes ud til udstillerne og musikere, at det er på eget ansvar at udstille genstande 
og have musikinstrumenter i Hørsholm Kommunes bygninger.   
 
Kommunen skal selv betale hvis der sker beskadigelse, hærværk eller tyveri af 
kommunens egne genstande, hvis skaden ikke er omfattet af indbo forsikringen. 
Konsekvenser for personale: 
Ingen 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) 0 -66.000 -66.000 -66.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion 0 -66.000 -66.000 -66.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Reduceret renhold på skoler og rådhus 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service  

Nr.:  
ØU 16 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
81.000 kr. + 60.000 kr. + 37.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I dag foretages der fredag aften en ekstra rengøring i gymnastiksalene på skolerne, så 
der er rengjort til fritidsbrugere. Dette ophører 
Reduktion: -81.000 kr. årligt 
 
Rengøringsleverandøren udfører opvask (fylder og tømmer opvaskemaskiner) på 
lærerværelse og kontor på skolerne. Denne service ophører, så den svarer til kommunes 
øvrige administration. 
Reduktion: -60.000 kr. årligt  
Reducere indvendig vinduespolering på rådhuset fra 2 gang årligt til 1 gang 
Reduktion: -8.000 kr. årligt 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Opsigelse af aftaler med Renell og ISS Vinduespolering. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Brugerne af gymnastiksalene i weekenden vil opleve, at der ikke er rengjort efter 
elevbrug fredag. Der rengøres først igen mandag morgen til eleverne. 
 
Konsekvenser for personale: 
Lærer og administrativt personale på skolerne, skal selv varetage opgaven med at fylde 
og tømme opvaskemaskinerne. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -149.000 -149.000 -149.000 -149.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -149.000 -149.000 -149.000 -149.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Opsigelse af ekstra toiletrengøring på skolerne (ikke 
SFO og indskoling) 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service  

Nr.:  
ØU 17 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
285.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I dag udføres der dagligt en ekstra rengøring af alle toiletter på skolerne.  
Reduktionen vil ikke omfatte toiletter i SFO og indskoling, da disse områder er mere 
belastede af brug hele dagen. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Opsigelse af aftale med Renell 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Mindre rengøring vil medføre mere beskidte toiletter.  
 
Konsekvenser for personale: 
Mere kontrol og opfølgning hvis eleverne misligholder toiletterne. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

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

Titel:  
Ophør med periodisk maling og udskiftning af 
linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service  

Nr.:  
ØU 18 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
1.000.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hvert år, i sommerferieperioden, foretages løbende vedligeholdelsesarbejder i 
klasselokaler og på daginstitutioner. Det drejer sig typisk om spartling og maling samt 
udskiftning af udtjente linoleumsbelægninger. Desuden foretages der enkelte steder 
akustisk regulering. Dette arbejde foretages i udvalgte lokaler og går på tur mellem de 
mest nødlidende lokaler i løbende ”rul”. 
Det foreslås, at denne vedligeholdelse sættes i bero. 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen. 
 
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Nedslidningen på de indvendige overflader vil ikke blive reduceret, og på sigt vil 
lokalerne fremstå mere uindbydende og slidte 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
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Forslag til anlægsreduktion  

Titel:  
Branding Karen Blixen 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 1 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
600.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 besluttede forligsparterne at afsætte 
midler til branding af Karen Blixen. 
 
Henset til kommunens økonomiske situation er det besluttet, at der i 2019 ikke ansættes 
en projektmedarbejder, og der arbejdes således ikke med de handlingsaktiviteter, som 
blev beskrevet i budgetønsket,  
 
Ved at fjerne budgettet til branding af Karen Blixen museet vil der frigøres hhv. 600.000 
kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
Konsekvenser for borgerne/personale: 
Da projektet endnu ikke er igangsat, har det ingen konsekvenser for borgerne. 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Netto reduktion -600.000 -1.000.000 0 0 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Midler til udarbejdelse af lokalplaner 
 

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 1 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen forventer at ansætte 2 byplanlæggere pr. 1. oktober 2019 indenfor 
eksisterende budget, hvilket betyder at Team Plan og Byudvikling er oppe på en 
normering svarende til 2018. Med den bemanding kan vi genoptage arbejdet med at 
revidere plangrundlaget, jf. beslutning i budgetaftale 2018-21 om en fornyelse af 
plangrundlaget i udvalgte områder.  
 
Der er i tidligere budgetaftaler er der afsat 2.481.000 kr. til revision af plangrundlaget. 
Der er i alt 1.370.000 tilbage. De afsatte midler i budgetaftalen er til rådgivning ifm. 
udarbejdelse af det nye plangrundlag, herunder servitutgennemgang mm. 
 
Administrationen oplever et øget fokus på borgerinddragelse og dialog i relation til den 
fysiske planlægning. For at kunne give borgerinddragelsen den ønskede kvalitet ønskes 
det at opnormere med en ekstra medarbejder, således at der kan afsættes flere 
ressourcer til netop inddragelse, kommunikation i forbindelse med kommende 
byudviklingsprojekter og øvrig planlægning. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ansættelse af en ekstra fastansat planlægger med fokus på inddragelse.  
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Skærpet fokus på tidlig og kontinuerlig borgerinddragelse vil højne kvaliteten i arbejdet 
med at gøre Hørsholm til et endnu bedre sted at bo og leve.  
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Driftsønske 550.000 550.000 550.000 550.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Midler til at sikre en grøn indkøbspolitik  

Politikområde: 
80 Administration 
og planlægning 
 

Nr.:  
ØU 2 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Miljø- og Planlægningsudvalget har bestilt et budgetønske om udgifterne til at overgå til 
revideret grøn indkøbspolitik i hele kommunen. Da budgetønsket er målrettet hele 
kommunen, går det på tværs af fagudvalg med forskellige aftaler, kontrakter og vilkår. 
 
Grøn politik: Hørsholm Kommune har i dag en miljøvenlig indkøbspolitik og stiller krav i 
forbindelse med udbud.  
Administrationen udarbejder en ny grøn indkøbspolitik, som forventes klar medio 2020. 
Ved grøn politik forstås: Der tænkes grønt, hvor muligt i den enkeltes hverdag. Det 
gælder bl.a. Miljøet, Sprøjtemidler, reducere forbrug af plast, rengøring, 
transportmiddel, miljømærkede produkter eks: arbejdstøj, rengøringsartikler, 
engangsservice og økologiske fødevarer. 
 
Efter implementering af grøn indkøbspolitik vil første indsatsområde være omlægning til 
økologiske fødevarer i kommunale køkkener jf. punkt 1-4 i ”Grøn nytårsplan for FNs 
verdensmål 12”. Her skal man forvente en opstartsudgift til uddannelse af de 
medarbejdere der arbejder med produktion og anretning af mad, ca. 0,6 mio. kr. i 2020. 
 
Det drejer sig om at konvertere og omlægge madproduktion og indkøb af råvarer bla. 
Kortere holdbarhed.  
Overgåelse til økologisk fødevare indkøb vil betyde øget omkostninger, 1,0 mio. kr. 
årligt. Kortere holdbarhed.  
 
Med omlægning menes at ændre på spisevaner (mindre kød, mere grønt, reducere 
madspild, at lave mad efter sæsonens råvarer, at planlægge bedre/mere og lave mere 
mad fra bunden). Det kræver uddannelse af personale.  
 
Indkøb af økologiske fødevarer vil medføre en øget omkostning på 30-35%. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
For grøn Politik: Administrationen udarbejder en ny indkøbspolitik, der forventes færdig 
medio 2020. 
For køkkener: Omlægning til økologiske fødevarer kræver uddannelse af medarbejdere, 
der arbejder med produktion og anretning.  
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Konsekvenser for borgerne/medarbejdere: 
Flere økologisk fødevarer vil medføre højere omkostninger og kan betyde højere 
egenbetaling.  
Grøn indkøbspolitik (tiltag 9) samt tiltag 1-4 har positive effekter på klima og miljø, 
herunder reduktion af drivhusgasser, mindsket brug af antibiotika, som bevirker 
resistens, og dyreliv, vandmiljø og natur skånes for pesticider og overbelastning af 
næringsstoffer.  
 
Konsekvens for kommune:  
Flere grønne produkter (især økologiske fødevarer) øger udgifterne og dermed stigende 
omkostninger. 
 
Konsekvenser for personale: 
Nødvendigt med uddannelse til medarbejdere for bedre at planlægge og tilberede mad 
efter årstiden, undgå madspild mv. samt forstå den økologiske tankegang.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Uddannelse 600.000 0 0  

Økologisk fødevare 
indkøb 

1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i 
Hørsholm Kommune 

Politikområde: 
80 administration 
og planlægning 
 
 

Nr.:  
ØU 3 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Følgende forslag er stillet af arbejdsgruppen med deltagelse af medlemmer af 
kommunalbestyrelsen og administrationen, som led i arbejdet med at styrke arbejdet 
med borgerinvolvering i Hørsholm Kommune. Vi skal bygge ovenpå det vi allerede gør, 
så vi i højere grad udøver relevant borgerinvolvering på et kvalificeret grundlag.  
 
Borgerne efterspørger mere transparens og tilgængelighed i de politiske processer og 
har generelt et stort behov for information ”før, under og efter”. Arbejdsgruppen ønsker 
at imødekomme dette samt sætte borgernes ressourcer mere i spil i skabelsen af de 
bedst mulige løsninger. For at skabe et godt fælles afsæt for deltagelse, samskabelse, 
kommunikation og datavalidering, foreslår administrationen derfor:  
 

• at tilkøbe en årlig licens (100.000 kr.) til en digital samarbejdsplatform 
(CitizenLab) til at involvere borgerne fra 2020-2023 med mulighed for 
forlængelse. Platformen har et stort potentiale i at løfte og styrke samarbejdet 
mellem Hørsholm Kommunes politikere, administration og borgere  

• at der oprettes en projekt- og driftsorganisering omkring CitizenLab, hvilket 
bevirker, at der i 2020 skal bruges 49.000 kr. på at uddanne et korps af interne 
facilitatorer samt ekstern sparring omkring udviklingen af en Hørsholm-model for 
borgerinvolvering. 

 
CitizenLab 
Administrationen har afsøgt markedet, og CitizenLab lader til at være det bedste bud på 
markedet til vores behov og formål. 100+ kommuner i hele verden driver deres 
borgerinddragelse i CitizenLab. Lokalt i Danmark har Furesø og Vejle kommuner netop 
fornyet deres aftaler med CitizenLab efter evaluering og giver deres varmeste 
anbefalinger. Fordele ved CitizenLab: 
 

• Engagerede borgere som kan involveres løbende i relevante projekter 
• En platform til at kommunikere og udvikle projekter, udfordringer, politik 
• Nemt at administrere borgernes input og give dem løbende feedback 
• Synergi med kommunens øvrige platforme – horsholm.dk, facebook, instagram, 

borgermøder, høringer, osv. 
• Udvikling af en base af interessenter, som ønsker at deltage aktivt og 

konstruktivt i udviklingen af kommunen 
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• Del af et netværk af kommuner med fokus på borgerinvolvering. 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
For at styrke borgerinvolvering i Hørsholm Kommune er det en forudsætning, at vi har 
en digital samarbejsplatform, som kan supplere kommunens øvrige platforme og 
metoder. 
Konsekvenser for borgerne: 
Hørsholm Kommunes borgere vil opleve en kommune, der er tættere på, og som tydeligt 
prioriterer dialog med borgerne om væsentlige ting, der har betydning for borgernes 
hverdag. De vil opleve en øget til transparens og tilgængelighed og mulighed for at 
bidrage med deres holdninger og ønsker til konkrete projekter i kommunen. 
Konsekvenser for personale: 
Personalet vil opleve en brugbar platform til at forventningsafstemme og indgå dialog 
med borgerne som et stærkt supplement til de fysiske borgermøder. Og de vil opleve at 
have bedre adgang til borgerinvolverende kompetencer internt i organisationen. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Driftsønske 149.000 100.000 100.000 100.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen 
 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 1 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der er kommet henvendelser fra brugere omkring for svag belysning ved Kulturhus 
Trommens bagside. Derfor ønskes belysningen opgraderet og udbygget med nye 
energibesparende LED-standere (i alt 12 standere) 
Således sikres bedre fremkommelighed, og en mere indbydende adgang til Kulturhuset.  
 
Opgradering til LED standere: 100.000 kr. kan lånefinansieres. Nye LED standere:  
150.000 kr. kan ikke lånefinansieres. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Bedre orienteringsmulighed og belysning ved ankomst til Kulturhusets bagside 
 
Konsekvenser for personale: 
Bedre orienteringsmulighed og belysning ved ankomst til Kulturhusets bagside  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 250.000 0 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Afledt drift 0 -3.000 -3.000 -3.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udnyttelse af skøjtehallen til andre formål om 
sommeren når der ikke er is på 
 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 2 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Når skøjtesæsonen er slut (april-august) og hallen er uden is, udlægges et filtgulv på 
betonen i opvisningsskøjtehallen, som gør det muligt at anvende hallen til andre 
arrangementer i perioden. Det kunne eksempelvis være loppemarked mv. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Der indkøbes et tæppe til formålet, som kan lægges ud. Tæppet skal i vintermånederne 
opbevares hos en leverandør, da der ikke er egnede steder i Idrætsparken til 
opmagasinering.  
Der vil ved øget driftstid af skøjtehallen være behov for midler til ekstra rengøring, 
energiforbrug og bemanding i Idrætsparken. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Det er muligt at udvide aktivitetskapaciteten i Idrætsparken. Aktiviteter som fester, 
shows, koncerter eller lettere motionsaktiviteter som løb og opvarmning vil være muligt 
og skøjtehallen kan indgå i kommunens lokalebookingsystem, der kan benyttes af 
foreninger og borgere i kommunen. 
Konsekvenser for personale: 
Det griber ind i afviklingen af ferie mv., da det må forventes, at der skal være personale 
til stede. Personalet forventes at skulle bruge flere dage på op- og nedtagning.   
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 150.000 0 0  
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Afledt drift 75.000 75.000 75.000 75.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken udenfor 
svømmehallens åbningstid 
 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 3 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der indkøbes en termodug, der holder på varmen i bassinet, når den bliver lagt på 
udenfor svømmehallens åbningstid. Dette vil betyde et mindre energiforbrug. 
Termodugen tænkes hejst op under loftet i åbningstiden. Der er etableret en lignende 
dug i Birkerød Svømmehal. 
Der forventes en tilbagebetalingstid på omkring 6-8 år. 
 
De vil være øgede udgifter til ekstra rengøring og service af termodugen, samt mindre 
udgifter til varme i forbindelse med overdækning af bassinet.   

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Der indkøbes en dug, der kan placeres fornuftigt i svømmehallen under hensyntagen til 
belysning og ventilation mv. 
Teknologisk Institut har beregnet en energibesparelse, der kun er valid ved de 
nuværende fugtighedsforhold. Ændres fordampningen, som ved mere sollys og varmere 
somre eller længere åbningstid, vil rationalet ifølge Teknologisk Institut, tilsvarende 
mindskes markant. Administrationen anbefaler, at besparelsen øges gradvist over 4 år, 
og det faktiske energiforbrug følges tæt, med henblik på evt. korrektion af besparelse.  
Konsekvenser for borgerne: 
Iflg. Teknologisk Institut kan en overdækning påvirke vandkvaliteten negativt. Dette kan 
være en udfordring for vandrensningen, som muligvis fordyres.  
Konsekvenser for personale: 
Nye jobfunktioner ifm. placering og rengøring af termotæppet. 
  
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 500.000 0 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Afledt drift -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Etablering af affaldssortering på skoler og 
daginstitutioner 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 4 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29.09.2017, at der skal affaldssorteres i kommunen. 
Dette gælder også for skoler og daginstitutioner, hvorfor det er nødvendigt at skabe 
mulighed for differentieret affaldssortering på kommunens ejendomme. 
Der skal købes ny beholdere til klasselokaler og etableres sorteringsstationer i 
eksempelvis depotrum eller skolegårde. Desuden kan der enkelte steder være behov for 
at etablere/ombygge den centrale materialegård. 
Evt. afledt drift til øgede renovationsgebyrer er ikke medtaget, da de ikke kendes endnu. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Der er behov for en forudgående analyse af ejendommene og koordinering med skolerne 
om ønsket kildesortering og pædagogisk ambition. Desuden er der behov for at definere 
placering og størrelse af det nødvendige antal affaldscontainere. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Kommunen er i stand til at affaldssortere på egne ejendomme. 
Det er muligt at løsningen udløser øget trafik, hvis der skal forskellige køretøjer til at 
hente de forskellige affaldstyper. 
Børnene uddannes som ambassadører for god affaldssortering, og kan bringe deres 
viden med hjem. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der forventes mere intern transport af affald i forskellige fragmenter. 
 
Personalemæssige konsekvenser for FM-personale vil blive beregnet ifm. udrulningen 
primo 2020 og evt. budgetbehov vil indgå i en budgetopfølgning i 2020.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 500.000 500.000 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Hørsholm Rungsted Tennisklubs anlægsønsker for de 
kommende 5 år  

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 

Nr.:  
ØU 5 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
HRT har udarbejdet en prioriteret liste over anlægsønsker for i alt 6.377.500 kr. de 
kommende 5 år. HRT har begrundet anlægsønskerne i et akut og aktuelt behov for 
udskiftning og renovering af en række anlæg, som efter deres bedømmelse er udtjent. 
-2019: Udskiftning af brusere, 100.000 kr. 
-2020: Omlægning af bane 10-13 570.000 kr., vandingsanlæg 75.000 kr., nyt tag 
Amokka hallen, 2.000.000 kr. 
-2021: Omlægning Bukkeballevej 6 baner 855.000 kr., vandingsanlæg 112.500, coating 
baner, 780.000 kr. 
-2022: Omlægning af bane 5-9 710.000 kr., vandingsanlæg 95.000 kr., stålhegn om 
baner 185.000 kr. 
-2023: Omlægning af bane 1-4 570.000 kr., vandingsanlæg 75.000 kr., stålhegn om 
baner 150.000 kr. 
-2024: Udskiftning af varmtvandsbeholder i scanomat hallen, 100.000 kr.    
 
Bevillingen kan disponeres og vælges til og fra gradueret efter politisk prioritering. 
Administrationen foreslår en model, hvor anlægstilskuddet opdeles ligeligt over 4 år, 
svarende til 1.594.375 kr./ år, såfremt alle anlæg prioriteres.   
Evt. tilskud forventes udbetalt i takt med, at arbejdet udføres.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Såfremt Hørsholm Kommune ikke tildeler helt eller delvist anlægstilskud til HRT, vil det 
få den konsekvens at HRT´s egenkapital over tid vil blive udhulet og de vil have 
vanskeligt ved at opretholde en acceptabel og forsvarlig standard af haller, klubhus og 
udendørsfaciliteter, som påvirker medlemmerne. Klubben har gennem de seneste år selv 
afholdt betydelige udgifter til bygninger og baner. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 1.594.000 1.594.000 1.594.000 1.594.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede 
ejendomme 
 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 
 

Nr.: 
ØU 6 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Som Klimakommune er kommunen forpligtet til at levere 2 % CO2-reduktion årligt 
svarende til ca. 85 ton CO2. Et centralt område i Klimakommunehandlingsplanen er 
omstilling af de naturgasopvarmede kommunale ejendomme. 
I perioden 2020-2030 planlægges en gradvis omstilling af naturgasopvarmede 
kommunale ejendomme. Ifølge potentialeberegningen kan en omstilling til fossilfri 
varme i kommunens ejendomme give CO2-reduktioner på mellem 330-500 ton CO2 
afhængig af, hvilken varmekilde, der erstatter naturgassen.  
 
I 2020 er der fokus på at konvertere Materielgården og Gutfeldtshave, som samlet kan 
give en CO2-reduktion på forventet 120 ton CO2. I samarbejde med Norfors skal mulige 
scenarier analyseres nærmere, herunder både fjernvarme og varmepumpe. Der vil være 
en anlægsinvestering til bl.a. tilslutning samt eventuel opgradering af rørinstallationer og 
klimaskærm.  
 
Det er muligt at lånefinansiere projektet.  
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Konvertering kræver en nærmere analyse af scenarier for varmeforsyning. Konvertering 
til fjernvarme forudsætter Kommunalbestyrelsens projektgodkendelse jf. 
Projektbekendtgørelsen.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
- 
Konsekvenser for personale: 
- 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 2.500.000 1.000.000 500.000 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udvikling og salg af område ved Lågegyde 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.: 
ØU 7 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En del af genopretningsplanen for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse 
med udvikling og salg af et område ved Lågegyde, estimeres følgende omkostninger at 
være relateret hertil: 
 

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg 

Diverse forundersøgelser 
- revurdering af trafikanalyse: 100.000 kr. 
- revurdering af støjundersøgelse: 100.000 kr. 
- landmåler mm: 100.000 kr. 
Omkostninger til juridisk bistand (udbud, evaluering mm): 250.000 kr. 

 
Interne lønomkostninger 100.000 kr.   
Uforudsete udgifter 82.000 kr. 
 
Samlede udgifter: 732.000 kr. 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Lokalplan 147 udlægger området til tæt-lav bebyggelse, et udbud af grunden vil basere 
sig på denne lokalplan. Ved udvikling og salg af området skal en ny placering til de 
midlertidige nyttehaver findes. 
Konsekvenser for borgerne: 
Udvikling af området til boligformål vil påvirke nærområdet. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der er afsat midler til interne lønomkostninger. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 732.000 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udvikling og salg af områder ved Kokkedal 
Stationsområde øst/vest 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 8 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En del af genopretningsplan for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse 
med udvikling og salg af områder ved og omkring Kokkedal Station, estimeres følgende 
omkostninger at være relateret hertil: 
 

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg 

Udviklingsarbejde 
- arealanvendelsesstudier/ overgange i forbindelse med realisering: 200.000 kr. 
Diverse forundersøgelser 
- trafikanalyse: 250.000 kr. 
- støjundersøgelse: 100.000 kr. 
- geotekniske undersøgelser: 150.000 kr. 
Omkostninger til juridisk bistand (udbud, evaluering mm) 600.000 kr. 
Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet) 300.000 kr. 
Ekstern projektledelse: 1.200.000 kr. 

 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 300.000 kr. 
Landinspektør mm: 100.000 kr. 
Tinglysning: 100.000 kr. 
Borgerinvolvering: 100.000 kr. 

 
Interne lønomkostninger 170.000 kr. 
Uforudsete udgifter 510.000 kr. 
 
Samlede anlægsudgifter: 4.080.000 kr. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
I forhold til realisering skal der laves de nødvendige salgsforberedende arbejder, så de 
rette krav kan stilles i et udbud. 
 
I forhold til realisering af byudvikling ved og omkring Kokkedal Station vil det senere i 
processen kræve yderligere anlægsbudget, det er dog for tidligt at estimere eventuelle 
udgifter til realisering på nuværende tidspunkt. 
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Konsekvenser for borgerne: 
Revitalisering og fortætning i området vil være med til at skabe mere byliv og dermed 
også et tryggere Kokkedal Station. Udvikling af området vil påvirke nærområdet. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der ligger arbejde i forundersøgelser, borgerinddragelse og lokalplansarbejde.  
Der er afsat midler til interne og eksterne lønomkostninger. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 1.940.000 1.400.000 740.000 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 9 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En del genopretningsplanen af 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse 
med udvikling og salg af Ådalsparkvej 2, estimeres følgende omkostninger at være 
relateret hertil: 
 

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg 

Udviklingsarbejde/ volumenstudier: 250.000 kr. 
Diverse forundersøgelser: 
- trafikanalyse: 100.000 kr. 
- støj og vibrationsundersøgelse: 50.000 kr. 
- VVM screening/ undersøgelse: 100.000 kr. 
Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): 500.000 kr. 
Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet): 250.000 kr. 

 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 200.000 kr. 
Landinspektør mm: 100.000 kr. 
Tinglysning: 100.000 kr. 
Borgerinvolvering: 50.000 kr. 

 
Interne lønomkostninger: 150.000 kr. 
Uforudsete udgifter: 255.000 kr. 
 
Samlede anlægsudgifter: 2.105.000 kr. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er en forudsætning for salg af grunden, at der tages stilling til de nuværende 
funktioner i form af rådhus, hal og flygtningeboliger. Desuden at der laves de 
nødvendige salgsforberedende arbejder, så de rette krav kan stilles i udbuddet af 
grunden. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Udvikling af området vil påvirke nærområdet.  
Rådhuset flyttes. 
Hallen flyttes måske. 
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Konsekvenser for personale: 
Der ligger arbejde i forundersøgelser, borgerinddragelse og lokalplansarbejde.  
For personalet på rådhuset vil et salg betyde en ændring i forhold til placering af 
arbejdsplads.  
 
Der er afsat midler til interne lønomkostninger. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 200.000 840.000 565.000 500.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 10 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med 
udvikling og salg af den gamle politistation samt tilstødende parkeringsplads, estimeres 
følgende omkostninger at være relateret hertil: 
 

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg 

Udviklingsarbejde/ volumenstudier: 250.000 kr.  
Arkitektkonkurrence: 2.500.000 kr. 
Diverse forundersøgelser: 
- trafikanalyse: 100.000 kr. 
- Geotekniske undersøgelser: 100.000 kr. 
- støj og vibrationsundersøgelse: 50.000 kr. 
- VVM screening/ undersøgelse: 100.000 kr. 
 
Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): 300.000 kr. 
Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet): 250.000 kr. 

 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 200.000 kr. 
Landinspektør mm: 100.000 kr. 
Tinglysning: 100.000 kr. 
Borgerinvolvering: 50.000 kr. 

 
Interne lønomkostninger: 205.000 kr.  
Uforudsete udgifter: 615.000 kr. 
 
Samlede omkostninger: 4.920.000 kr. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Udvikling af området er afhængig af en endelig beslutning om placering af rådhus. 
 
Ældreplejen er midlertidig placeret i den gamle politistation, denne funktion skal evt. 
flyttes såfremt udviklingen indeholder andre formål. 
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Konsekvenser for borgerne: 
Udvikling af området til andre formål, herunder boliger vil påvirke nærområdet. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der er afsat midler til interne lønomkostninger. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 500.000 1.000.000 2.920.000 500.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udvikling og salg af Museum Nordsjælland / det gamle 
Jagt- og Skovbrugsmuseum 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 11 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En del genopretningsplanen for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse 
med udvikling og salg af bygninger der i dag rummer Museum Nordsjælland/ det gamle 
Jagt- og Skovbrugsmuseum, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil: 
 

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg 

Diverse forundersøgelser: 
- VVM Screening, krav om naturindhold: 50.000 kr. 
- Supplerende trafik- og parkeringsanalyse: 200.000 kr. 
Borgerinvolvering: 100.000 kr. 

 
Interne lønomkostninger: 100.000 kr. 
Uforudsete udgifter: 52.000 kr. 
 
Samlede omkostninger: 502.000 kr. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Udvikling skal ske i samarbejde med Freja Ejendomme, Museum Nordsjælland, samt 
øvrige interessenter. Forud for udvikling og realisering skal Freja Ejendomme og 
Hørsholm Kommune opnå enighed om projektets indhold og afgrænsning mm. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Udvikling af området vil påvirke nærområdet. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der er afsat midler til interne lønomkostninger. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 502.000 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund 
Plejecenter 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 
 

Nr.:  
ØU 12 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med 
udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter, estimeres følgende 
omkostninger at være relateret hertil: 
 

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg 

Udviklingsarbejde/volumenstudier: 200.000 kr. 
Diverse forundersøgelser: 100.000 kr. 
Trafik- og parkeringsanalyse: 200.000 kr. 

 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 200.000 
Borgerinddragelse: 50.000 
 
Interne lønomkostninger: 100.000 kr. 
Uforudsete udgifter: 112.000 kr. 
 
Samlede omkostninger: 962.000 kr. 

 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
I forbindelse med Udviklingsplan for PH Park er det besluttet at demensboligerne på 
Plejecenter Sophielund skal udvides. Der er forsyningsledning tæt ved, som vil påvirke 
eksakt placering af byggefelt.  
 
Nye plejeboligprognoser viser endvidere et behov for at udvide plejeboligmassen. Der 
skal forud for planlægning og salg udarbejdes volumenstudier/helhedsplan for området.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Udvikling af området vil påvirke nærområdet. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der er afsat midler til interne lønomkostninger. 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 0 962.000 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udvikling og salg af Fritidshuset 

Politikområde: 
83 Ejendomme & 
Service 
 

Nr.:  
ØU 13 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med 
udvikling og salg af Fritidshuset, estimeres følgende omkostninger at være relateret 
hertil: 
 

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg 

Udviklingsarbejde: 100.000 
Diverse forundersøgelser(trafik): 100.000 
Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): 200.000 

 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan 
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 100.000 
Borgerinvolvering: 50.000 
 
Interne lønomkostninger: 100.000 kr.  
Uforudsete udgifter: 82.000 kr.  
 
Samlede omkostninger: 732.000 kr. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Udbud af Fritidshuset afventer den endelige politiske vedtagelse af Udviklingsplan for 
Rungsted Kyst Stationsområde, denne forventes vedtaget medio 2019. Udviklingsplanen 
skal danne grundlag for et udbud af grunden. 
 
Udbud afventer endvidere flytning af fritidshusets brugere ultimo 2019. 
 
Evt. omlægning af vejadgang til Rungsted Golfklub er ikke medregnet. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Udvikling af området vil påvirke nærområdet. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der er afsat midler til interne lønomkostninger. 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 

Anlægsønske 732.000 0 0 0 
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SFKU Spørgsmål nr. 19 
 
Budgetnotat vedr. turismeindsatsen i Hørsholm Kommune 
 
Nedenstående budgetnotat er et svar på Venstres ønske om en ny 
lokalforankret turismeindsats samt omprioritering af eksisterende 
turismeindsats. 
 
Hørsholm Kommune har et forholdsvist lille budget til turismeindsatsen 
(185.000 kr. i 2020) og har ikke en formuleret strategi på området. 
Turisme er forankret under Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget men i 
praksis er det Hørsholm Bibliotek der forvalter budgettet.  
 
Gennem de sidste mange år har Hørsholm Kommune haft et samarbejde 
med Visit Nordsjælland om en Turistpavillon på Rungsted Havn, hvor der 
var en ansat en medarbejder der uddelte forskellige foldere. Da der kom 
færre og færre henvendelser til pavillonen blev det besluttet at afvikle 
pavillonen og erstatte den med er Web baseret løsning under visit 
Nordsjælland. Herudover anvendes der budgetmidler til nogle annoncer i 
Visit Nordsjællands blad, foldere mv. 
 
Hvis Hørsholm skal udvikle en turismestrategi, kræver det, at der tænkes 
helt forfra f.eks. ved at ansætte en konsulent som minimum på deltid 
svarende til ca. 300.000 kr. 
I 2018 fik turismekonsulent Lene Skodborg til opgave at analysere 
Hørsholms turismepotentiale. I den forbindelse blev rapporten om 
”Fremtidig turismestrategi i Hørsholm Kommune: Hørsholm – Den 
gyldengrønne riviera udarbejdet”. Her understreges det, at der kan være 
”potentiale i at udvikle en vision og turismestrategi, som giver en samlet, 
overordnet fortælling om Hørsholm Kommune”. Det er en sådan strategi, 
som Hørsholm endnu ikke har haft midler til eller mulighed for at 
udarbejde, men som ville kunne stille skarpt på Hørsholms 
turismepotentialer- og indsatsområder. 
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Tekst 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 79.169.703 84.091.197 58.483.078 51.983.795 49.454.402 37.758.697
10 Byudvikling 229.454 170.487 187.334 61.673 217.640 124.937
11 Veje og grønne områder 52.112.319 54.427.688 51.815.983 46.276.237 42.646.526 31.698.510
12 Miljø 6.251.129 6.300.049 6.479.762 5.645.884 6.590.236 5.935.250
13 Bygningsvedligeholdelse 20.576.801 23.192.973 0 0 0 0 2016 FM 23 mio. kr. flyttet til 83 

Børne- og Skoleudvalget 389.517.067 395.983.358 368.776.534 364.695.262 373.628.369 379.453.831
30 Institutioner for børn og unge 101.877.612 99.784.457 85.874.056 86.215.990 85.464.953 89.674.416 2016 FM 10 mio. kr. til 83

31 Undervisning 196.078.664 199.920.019 187.726.835 180.172.326 186.137.308 229.910.597
2016 FM 10 mio. kr. til 83. 2019 Specialundervisning 47 mio. kr.  flyttet fra 
34 til 31

34 Børn og unge med særlige behov 91.560.792 96.278.882 95.175.643 98.306.946 102.026.107 59.868.818
2018 Tværgående borgerforløb B 5 mio. kr. flyttet fra 34 til 75 - 2019 
Specialundervisning 47 mio. kr. flyttet fra 34 til 31

Social- og Seniorudvalget 379.882.177 392.503.374 392.572.575 411.069.483 428.569.711 436.228.991
41 Ældre, sundhed 233.667.071 236.166.723 239.116.766 248.208.979 256.059.372 259.814.828 2016 FM 6 mio. kr. til 83
42 Social og psykiatri 146.215.106 156.336.652 153.455.809 162.860.504 172.510.339 176.414.163 2018 Tværgående borgerforløb 5 mio. kr. flyttet fra 42 til 75

Sundhedsudvalget 123.047.528 122.608.406 120.075.275 122.793.507 155.857.488 148.981.732
51 Sundhed 111.104.585 110.488.067 108.405.716 111.075.958 142.856.715 136.896.166
52 Børn og unges sundhed 11.942.943 12.120.339 11.669.559 11.717.549 13.000.773 12.085.565

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 51.685.939 48.778.886 42.165.779 41.949.246 40.569.556 39.049.679
60 Kulturhus Trommen 15.281.798 14.063.570 12.788.204 11.475.485 11.045.487 10.437.400 2016 FM 8 mio. kr. til 83
61 Kultur og Fritid 11.278.730 10.507.332 9.317.616 10.657.327 9.994.864 9.957.321
62 Musikskolen 11.308.091 11.372.483 11.147.107 11.318.479 10.652.636 10.487.678
63 Idrætsparken 13.817.319 12.835.501 8.912.852 8.497.956 8.876.569 8.167.280

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 123.692.656 129.998.623 130.943.510 125.623.917 146.193.796 143.687.590
70 Arbejdsmarked og job 122.915.295 129.104.690 129.476.959 124.556.206 126.478.068 122.824.283 2018 Tværgående borgerforløb 8 mio.kr.  flyttet fra 70 til 75
75 Tværgående Borgerforløb 0 0 0 0 18.196.906 19.382.093 2018 Tværgående borgerforløb flyttet fra 34, 42 og 70 til 75
79 Erhverv og turisme 777.361 893.933 1.466.550 1.067.712 1.518.822 1.481.214

Økonomiudvalget 195.116.115 190.909.451 235.170.066 229.312.631 225.380.061 215.153.879
80 Administration og Planlægning 177.099.733 176.612.032 168.143.888 167.566.769 160.307.254 152.296.557
82 Finansiering 18.016.382 14.317.367 14.852.288 15.392.228 14.620.079 15.094.762
83 Ejendomme & Service 0 0 54.381.142 50.324.106 52.536.978 51.924.911 2016 FM flyttet fra 13 til 83

Total 1.342.111.185 1.364.873.295 1.348.186.817 1.347.427.841 1.419.653.383 1.400.314.399



Udvalg/politikområde Definition 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret Pr. indbygger 3.204 3.383 2.343 2.081 1.976 1.510
10 Byudvikling Pr. indbygger 9 7 8 2 9 5
11 Veje og grønne områder Pr. indbygger 2.109 2.190 2.076 1.853 1.704 1.268
12 Miljø Pr. indbygger 253 253 260 226 263 237
13 Bygningsvedligeholdelse Pr. indbygger 833 933 0 0 0 0 2016 FM 23 mio. kr. flyttet til 83 

Børne- og Skoleudvalget Pr. indbygger 15.764 15.931 14.772 14.601 14.928 15.174
30 Institutioner for børn og unge Pr. 0-5 årige 74.965 71.688 64.901 66.381 65.669 67.660 2016 FM 10 mio. kr. til 83

31 Undervisning Pr. 6-16 årige 53.618 55.470 51.859 50.094 52.746 65.205
2016 FM 10 mio. kr. til 83. 2019 Specialundervisning 47 mio. kr.  flyttet 
fra 34 til 31

34 Børn og unge med særlige behov Pr. 0-17 årige 17.155 18.016 17.898 18.742 19.505 11.510
2018 Tværgående borgerforløb B 5 mio. kr. flyttet fra 34 til 75 - 2019 
Specialundervisning 47 mio. kr. flyttet fra 34 til 31

Social- og Seniorudvalget Pr. indbygger 15.374 15.791 15.725 16.458 17.124 17.444
41 Ældre, sundhed Pr. 65+ 36.513 35.990 35.606 36.670 37.476 37.781 2016 FM 6 mio. kr. til 83
42 Social og psykiatri pr. 18-66 årige 10.662 11.457 11.237 11.964 12.717 13.040 2018 Tværgående borgerforløb 5 mio. kr. flyttet fra 42 til 75

Sundhedsudvalget Pr. indbygger 4.980 4.933 4.810 4.916 6.227 5.958
51 Sundhed Pr. indbygger 4.497 4.445 4.342 4.447 5.708 5.474
52 Børn og unges sundhed Pr. 0-17 årige 2.238 2.268 2.195 2.234 2.485 2.323

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Pr. indbygger 2.092 1.962 1.689 1.680 1.621 1.562
60 Kulturhus Trommen Pr. indbygger 618 566 512 459 441 417 2016 FM 8 mio. kr. til 83
61 Kultur og Fritid Pr. indbygger 456 423 373 427 399 398
62 Musikskolen Pr. indbygger 458 458 447 453 426 419
63 Idrætsparken Pr. indbygger 559 516 357 340 355 327

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Pr. indbygger 5.006 5.230 5.245 5.030 5.841 5.746
70 Arbejdsmarked og job pr. 18-66 årige 8.963 9.461 9.481 9.150 9.324 9.079 2018 Tværgående borgerforløb 8 mio.kr.  flyttet fra 70 til 75
75 Tværgående Borgerforløb Pr. indbygger 0 0 0 0 727 775 2018 Tværgående borgerforløb flyttet fra 34, 42 og 70 til 75
79 Erhverv og turisme Pr. indbygger 31 36 59 43 61 59

Økonomiudvalget Pr. indbygger 7.897 7.681 9.420 9.181 9.005 8.604
80 Administration og Planlægning Pr. indbygger 7.167 7.105 6.735 6.709 6.405 6.090
82 Finansiering Pr. indbygger 729 576 595 616 584 604
83 Ejendomme & Service Pr. indbygger 0 0 2.178 2.015 2.099 2.076 2016 FM flyttet fra 13 til 83



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1/2 

 
 
Spørgsmål: 
Jeg vil gerne tilsendes en graf, hvor det årlige beløb fremgår, over hvor 
meget Hørsholm kommune netto (udligning minus tilskud m.v.) har betalt i 
udligning fra 2000 til og med 2024. Tallene er i løbende priser. 
 
Svar: 
Administrationen har udarbejdet graf, over Hørsholm kommunes andel af 
tilskud/udligning, en graf over kommunens skatteindtægter samt en graf 
med nettoresultat for Hørsholm kommune. 
 
Det skal oplyses, at tallene er hentet fra kommunens økonomisystem. 
Der er kun muligt at fremskaffes tal fra 2005, da kommunen tidligere 
havde økonomisystem fra anden leverandør.  
 
Graferne illustreres nedenfor: 
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Tallene er ligeledes illustreret med et diagram: 
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Politisk bestilling  
 
 
Spørgsmål: 
Børne- og Skoleudvalget har bedt administrationen om en opsamling på 
erfaringer og konsekvenser ved reduceret ledelse på skole- og 
skolefritidsordningsområdet. 
 
Svar:  
Med Budgetaftale 2020-2023 blev det besluttet at reducere ressourcerne 
til ledelse på skole- og skolefritidsordningsområdet, og fra 2020 er der 
blevet tildelt færre ressourcer til ledelse på området. Det betyder, at 
skolerne samlet set er blevet reduceret med, hvad der svarer til 3,1 
afdelingsledere og 0,8 ledere på SFO-området. Hertil kommer, at der 
samtidig er sparet på administrative ressourcer til skolesekretærer. 
 
Administrationen valgte i samarbejde med skolerne ikke at genbesætte 
vakante lederstillinger i skoleåret 2019/2020 pga. usikkerhed omkring den 
fremtidige ledelsesstruktur. Den tilbageholdte ledelsesressource har 
derfor betydet, at skolerne i praksis har arbejdet med en reduceret 
ledelsesstruktur gennem skoleåret 2019/2020 svarende til den senere 
vedtagne besparelse.  
 
På baggrund af de foreløbige erfaringer med reduceret ledelse, peger 
skolelederne i Hørsholm på en række konsekvenser, som beskrives i dette 
notat.  
 
Konsekvenser ved reduceret ledelse  
Skolelederne peger samlet set på, at reduktionerne har vanskeliggjort 
muligheden for at arbejde strategisk med at sætte fælles retning på den 
enkelte skole samt for Hørsholm Kommunes skolevæsen som helhed og 
dermed understøtte at Hørsholm Kommunes folkeskoler fortsat udvikler 
sig og forbliver blandt landets bedste.   
 
Opsummerende peger lederne på følgende konsekvenser: 

- Et øget opgavepres hos den enkelte leder og i ledelsesteamet 
 

 

 
 

 
 

Dato: 27.08.2020 
 
 

Center for Dagtilbud og 
Skole 

Administration 
 

Kontakt 
Hanna Bohn Vinkel 

Centerchef 
HBV@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 5270 
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- Svært at afse tid til strategisk ledelse med henblik på drift og 
udvikling af skolen og det samlede skolevæsen i Hørsholm 
 

- Nødsaget til at nedprioritere elevcentreret ledelsesfokus  
 

- Akutte her-og- nu- opgaver og store sagsmængder på bekostning 
af tid til sparring og kvalitetssikring 
 

- Mindre tid til at prioritere tidlig opsporing og handling over for 
elever med behov for en særlig indsats 
 

- Udviklingsopgaver nedprioriteres grundet opgavepres 
 

- Det reducerede ledelsesteam er mere sårbart over for sygdom 
 

- Øget belastningsgrad har resulteret i mindre arbejdsglæde og 
trivsel 

 
Øget opgavepres får betydning for kvaliteten 
Den enkelte leder har med såvel ledelsesreduktionerne som de 
administrative reduktioner fået øget ledelsesansvar og flere administrative 
opgaver. Det har ifølge lederne medvirket til et større opgavepres på 
skolernes ledelsesteam. Med det øgede ledelsesansvar både for flere 
klassetrin samt mere personaleansvar er sagsmængden hos den enkelte 
leder steget markant. I den forbindelse fylder bl.a. forældrehenvendelser 
og personaleledelse, langt mere hos de enkelte ledere end tidligere, og 
mange af opgaverne kræver dag- til- dag håndtering.  
 
Lederne peger konkret på, at mødevirksomhed og akutte opgaver fylder 
en stor del af arbejdstiden. Lederne kan derfor nemt blive flaskehals i 
opgaveløsningen, som ofte kommer til at bære præg af brandslukning.  
 
Opgavepresset betyder samtidig, at lederne har mindre tid til at give 
medarbejderne den nødvendige sparring og løbende kvalitetssikring af 
opgaveløsningen. Dermed har de også mindre føling med elevernes og 
medarbejdernes hverdag på skolen. Det betyder ifølge lederne, at det er 
blevet vanskeligere at opspore og handle på fx problematikker hos 
eleverne rettidigt.  
 
Derudover er den daglige drift generelt blevet mere sårbar overfor sygdom 
i ledergruppen, idet der samlet set er færre ledere til at varetage det 
samme antal ledelsesopgaver. 
 
Svækket ledelseskraft og mindre tid til strategisk ledelse 
Reduktionerne har fået konsekvenser for den samlede ledelseskraft på 
skole- og skolefritidsordningsområdet, som ifølge skolelederne er blevet 
svækket. Det betyder i praksis, at lederne ikke i samme grad som tidligere 
kan prioritere bl.a. elevcentreret ledelse som udgangspunkt for 
udviklingen af eleverne, medarbejderne og skolen som helhed.  
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Lederne peger på, at deres prioriteringer ofte er styret af her- og- nu-
opgaver. Det betyder i praksis, at afdelingslederne fx oplever at måtte 
nedprioritere deltagelse i lokale såvel som større kommunale 
udviklingsopgaver til fordel for den mere lavpraktiske opgaveløsning. Ifølge 
lederne betyder det bl.a. at arbejdet med omlægning af 
specialundervisningsområdet nedprioriteres, idet der er tale om en større 
forandringsproces, som kræver en vis mængde ledelsestid.   
 
Endelig peger flere af lederne på, at den reducerede ledelsesstruktur og 
opgavepresset har fået negative konsekvenser for trivslen og 
arbejdsglæden blandt lederne på skolerne. Inden for det seneste år er det 
bl.a. kommet til udtryk gennem opsigelser og sygemeldinger hos flere 
ledere, begrundet i bl.a. et højt arbejdspres. 
 
Nedenfor er en oversigt, der illustrerer den enkelte skoles størrelse med 
udgangspunkt i antal elever, medarbejdere, ledere og samlet budget for 
den enkelte skole. 
 

 Elever i alt*  Medarbejdere i 
alt**  

Ledere i alt Budget i alt 

Rungsted Skole 444 58 1 skoleleder 
2 afdelingsledere 

24.9 mio. kr. 

Vallerødskolen 666 inkl. 
læseklassen og 
10. klasse 

87 1 skoleleder 
3 afdelingsledere 

37.4 mio. kr.  

Usserød Skole 505 73 1 skoleleder 
2 afdelingsledere 

28.5 mio. kr.  

Hørsholm Skole 681 82 1 skoleleder 
3 afdelingsledere 

35.7 mio. kr. 

 
* Opgjort d. 10.08. 2020 første skoledag i skoleåret 2020/2021  
** Antal månedslønnede medarbejdere opgjort juni 2020 
 
I forbindelse med Budget 2020-2023 har administrationen udarbejdet et 
baggrundsnotat, som redegør for konsekvenser ved at reducere i ledelse 
på skoleområdet. Notatet refererer til international forskning inden for 
skoleledelse. Notatet er vedlagt som bilag.  
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