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MPU 26: Anlægsfremrykkelsernes betydning for driften 
 
 

Spørgsmål 
I hvilket omfang kan covid-19 anlægsfremrykningen fase 1-3 reducere 
driftsbudgettet på MPU og ØU's område? 
 
Svar 
Økonomiudvalgets område: Kommunale ejendomme 
Det korrigerede anlægsbudget for 2020 efter anlægsfremrykningen lyder 
på 94.292.800 kr. Af de 94 mio. kr. kan projekter for ca. 25 mio. 
kategoriseres som vedligeholdelsesprojekter på de kommunale 
ejendomme Af de 25 mio. kr. var de 10 mio. kr. allerede planlagt 
driftsopgaver, som blev overført til anlæg. Efterslæbet er i dag ca. 225 mio. 
kr. det vil sige at efterslæbet kan nedskrives med 25 mio. kr. til 200 mio. kr. 
årligt. 
 
De seneste 5 år er vedligeholdelsesbudgettet reduceret med i alt 2,5 
mio.kr. 
Såfremt vedligeholdelsesbudgettet reduceres yderligere, vil det betyde, at 
vedligeholdelsesefterslæbet vil vokse yderligere de kommende år. 
  
Miljø og planlægningsudvalgets område: Veje og grønne områder 
På vejområdet er der i alt sket anlægsfremrykninger for 21 mio. kr. Af de 
21 mio. kr. er 5,2 mio. kr. afsat til asfaltarbejder. Det vurderes, at der kan 
spares 1 mio. kr. i et par år. Hvis perioden bliver for lang, medfører det 
permanent nedsættelse af vejenes tilstand. 
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Uddybning: 
 
Kommunale ejendomme 
Det nuværende basisbudget for bygningsvedligehold 2021 lyder på 22,7 
mio. kr.  
 

År Budget for vedligehold 
2016 Ca. 21 mio. kr. 
2017 Ca. 23,3 mio. kr. 
2018 Ca. 23,1 mio. kr. 
2019 Ca. 23,1 mio. kr. 
2020 Ca. 23 mio. kr. 
2021 Ca. 22,7 mio. kr. 

 
Besparelser har udhulet budgettets reelle værdi. I forbindelse med 
budgetaftale 2019-2022 blev vedligeholdelsesbudgettet reduceret med 
830.000 kr. årligt fra 2019 og frem, hertil kommer andel af udmøntning af 
generelle servicereduktioner.  
 
Af de 23 mio. kr. anvendes ca. 1/3-del på akutte opgaver og 2/3-del på 
planlagte vedligeholdelsesopgaver, som kan nedbringe efterslæbet. 
 
Ultimo 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny struktur for de 
kommunale ejendomme. Dette indebar, at alle de bygningsrelaterede 
udgifter, på nær udgifterne til forsyning, blev overført fra fagudvalgene til 
økonomiudvalget. Derfor ses der en stigning i budgettet fra 2016 til 2017. 
 
Der er i dag et vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale ejendomme, 
som gennem de sidste 5 år har udviklet sig jfr. nedenstående tabel. 
 

År Efterslæb på bygningsdrift 
2016 Ca. 124 mio. kr. 
2017 Ca. 143 mio. kr. 
2018 Ca. 195 mio. kr. 
2019 Ca. 280 mio. kr. 
2020 Ca. 225 mio. kr. 

 
 
Der gennemføres hvert år bygningssyn, som kortlægger den kommunale 
bygningsmasses tilstand.  
 
Bygningsefterslæbet skyldes en utilstrækkelig budgetramme set i forhold 
til behovet for udgifter til vedligehold. Der har samtidig været krav om 
yderligere reduktioner på driftsudgifterne, hvilket har haft betydet et 
stadigt voksende efterslæb.  
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Det faldende beløb fra 2019-2020 skyldes primært nedlukning af 
Fritidshuset, Rådhuset Ådalsparkvej 2 samt Gutfeldtsvej 3, og de er derfor 
udtaget af den bygningsmasse, der skal vedligeholdes. 
 
Administrationen anbefaler at Kommunalbestyrelsen fortsat fastholder 
strategien med velfærd frem for mursten, idet afhændelse af ejendomme 
kan medvirke til nedbringelse af efterslæbet. Samtidig anbefales det, at 
vedligeholdelsesbudgettet som minimum opretholdes.    
 
Vej og Grønne områder 
På vejområdet er der i alt sket anlægsfremrykninger for 21 mio. kr. Af de 
21 mio. kr. er 5,2 mio. kr. afsat til asfaltarbejder. Hovedparten udgøres af 
3,7 mio. kr. der er gået til nyt slidlag, som er lagt i sommerperioden. 
Arbejderne var dog allerede planlagt og budgetteret, så der er kun tale 
om, at en allerede budgetteret opgave blev lånefinansieret. 

Der er desuden fremrykket investeringer på i alt 1,5 mio. kr. til cykelstier, 
og der er derfor blevet lagt ny asfalt på en række cykelstier. Overordnet 
har cykelstierne i Hørsholm Kommune de seneste år været i en tilstand 
som rent teknisk ikke har nødvendiggjort reparationsarbejder. Det er 
sjældent, at der bliver lappet huller i cykelstier. Derfor har de fremrykkede 
asfaltarbejder på cykelstierne primært handlet om øget komfort og kun 
meget lidt om reparationsarbejder. De få reparationer der er foretaget 
vha. de fremrykkede midler giver kun petitesseagtige driftsbesparelser. 

 
I 2018 fik Miljø- og Planlægningsudvalget forelagt en rapport, der viste 
vejenes tilstand. Vejdirektoratet havde undersøgt 
vedligeholdelsesniveauet, og kom frem til at den generelle tilstand var 
’god’. Rapporten konkluderer også, at såfremt budgettet fastholdes på 
samme niveau, vil tilstanden kunne fastholdes som god med mindre, der 
kommer hårde vintre. En hård vinter går således hårdt ud over vejenes 
tilstand. Det er dog muligt at spare på vejvedligeholdet i mindre omfang i 
en begrænset periode. Der kan f.eks. spares 500.000 kr. i et par år, hvis der 
er brug for råderum i en kortere periode. Hvis perioden bliver for lang, 
medfører det permanent nedsættelse af vejenes tilstand. 
Administrationen er med i et fireårigt udbud, som underskrives sidst på 
året. Udbuddet betyder, at vi binder os for 2,5 mio. kr./år til asfaltarbejde 
de næste 4 år. Belægningskontoen bruges også til opstribning, 
belægningsarbejde (fortove og overkørsler), analyser af vejnettet mv.  
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MPU 31: Potentialet i robotplæneklippere 
 
 

Spørgsmål 
Økonomisk potentiale i brug af robotplæneklippere 
 
Svar 
På sigt vil det være muligt at effektivisere ved anvendelse af robotplæneklippere, 
og stadig opnå den samme kvalitet. En effektivisering/besparelse på 
driftsomkostningerne ses dog ikke realistisk på nuværende tidspunkt. Erfaringstal 
fra nabokommuner viser, at klipning med robotplæneklippere er 2-3 gange så dyrt 
som manuel klipning.  
 
Udviklingen af robotplæneklipper betyder, at maskinerne på sigt bliver både 
kvalitetsmæssigt bedre og billigere. Ligeledes er etablering af maskinerne under 
udvikling, således at etablerings- og installationsomkostningerne bliver billigere.  
 

Fordele ved robotplæneklippere 
• Larmer ikke 
• Er klimavenlig 
• Klipper pænere end de fleste almindelige plæneklippere 
• Holder plænen klippet 
• Kan køre uden bemanding  
• God signalværdi 

 
Ulemper ved robotplæneklippere: 
• Relativt store omkostninger til indkøb, installation og etablering 
• Der er behov for serviceres ift. renholdelse og skarpe knive 
• Det må forventes, at nogle maskiner forsvinder/stjæles 
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• Der er stadig behov for en person, der kan rykke ud ved driftsstop, hvilket 
normalt kun sker inden for almindelig arbejdstid. 

• Ingen bemanding (Det er således ikke muligt for borgerne at have dialog 
med materielgårdens medarbejdere) 

 
I 2019 blev græsklipning på Rungstedlund omlagt til robotklipning. Materielgården 
bistod Rungstedlund i processen. Forsøget er forløbet efter planen og med et godt 
resultat. Der er således basis for at overgå til robotplæneklipning på egnede 
lokationer, men det forudsætter en relativt stor investering til etablering. 
 
Erfaringer fra Rudersdal viser, at det umiddelbart er dyrere at klippe med 
robotplæneklippere, med mindre der er tale om steder med meget skrånende 
terræn, der kræver mange timer. Der er derfor flere steder, hvor der i Rudersdal 
er valgt robotplæneklippere af andre grunde fx signalværdien eller at græsset 
ønskes klippet meget regelmæssigt. Robotplæneklippere er derfor et godt valg, 
hvor én eller flere ting gør sig gældende: 

1. Der ønskes en meget høj standard på græsslåningen 
2. Der er skrånende terræn 
3. Der er store dele af græsset, der ikke kan klippes med en større maskine 
4. Arealet skal have en vis størrelse. 

 
Et oplagt sted er Dronningedammen, hvor der i dag bliver brugt almindelig 
plæneklipper på dele af arealet som følge af terrænet hælder. 
Robotplæneklippere er en bedre investering på græsarealer, der kræver manuel 
klipning frem for de områder, hvor der kan køres med større maskiner. 
 
Det har ikke været muligt at lave et valideret budget, men det må forventes at 
koste ca. 100.000 kr. at etablere. Den besparelse, der er i arbejdstid, forventes at 
blive brugt på etablering af anlægget. Det foreslås, at arbejdet dokumenteres og 
evalueres efter 2 år, hvor efter der kan tages stilling til om brugen af 
robotplæneklippere skal udbredes. 
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Oplæg til reduktion i udgifterne til eksterne konsulenter og andre 
leverandører 
 
Baggrund 
Som led i arbejdet med budget 2021- 2024 har administrationen tidligere i 
budgetprocessen fremlagt administrationen notat om brug af eksterne 
konsulenter og andre leverandører. 
 
Der er tidligere udarbejdet en opgørelse over såkaldt klassiske 
konsulentydelser som fx brug af konsulenter til analyser og 
organisationsudvikling. Udgiften til disse ydelser udgør 6,1 mio. kr. i 2019.  
 
Den nye opgørelse omfatter en bred definition, der omfatter de mere 
klassiske konsulentydelser og hvor der også medtages andre former for 
leverandørydelser fx brug af tolke og mentorer til borgere. Hvis der 
anvendes den brede definition af ”eksterne konsulenter og andre 
leverandører”, er det samlede forbrug i 2019 på cirka 31 mio. kr. 
 
Som det fremgår af ovenstående er størrelsen af beløbet helt afhængigt 
af, hvilken opgørelsesmetode der vælges. Kommunernes Landsforening er 
derfor i gang med at udvikle en opgørelsesmetode, så alle kommuner 
fremover kan opgøre konsulentydelser på den samme måde. 
 

 
 
 
 

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 
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Naturligt at have udgifter til eksterne konsulenter og andre aktører 
Borgerrettede serviceydelser 
Det er i mange tilfælde udtryk for omkostningseffektiv fleksibel 
økonomistyring at tilkøbe ydelser, når behovet opstår frem for at have 
ansat medarbejdere med specialistviden på områder, hvor 
opgavemængde varierer, er uforudseelig eller opstår sjældent. Det gælder 
fx IT-specialister. Hertil kommer, at det ofte kræver højere lønninger, hvis 
det skal være muligt at rekruttere medarbejdere med specialistviden. 
Særligt i en mindre kommune, hvor opgaver der kræver specialistviden kun 
vil udgør et mindre antal, kan det være mere effektivt at tilkøbe 
konsulentydelser og andre leverandørydelser. 
 
Direktionen foretager løbende afvejning af, hvad der er mest effektivt, hvis 
opgaven ikke kan løses af en medarbejder i organisationen: er det mest 
effektivt at købe konsulentydelser og andre leverandører over for 
muligheden for at ansætte en medarbejder, der kan løse opgaven.  
Det er direktionens vurdering, at det er nødvendigt for en kommune at 
have udgifter til eksterne konsulenter og andre leverandører. I mange 
tilfælde vil udgiften hertil indgå som en del af udgifterne til borgerrettede 
ydelser. Det kan fx være køb af specialistviden i form af familievejledere, 
lægeerklæringer, støttekontaktpersoner, tolke, mentorer for unge, 
udgifter til borgernes advokat ved børn- og ungeudvalgssager mv..  
 
På det specialiserede børne- og voksenområde gør man eksempelvis brug 
af eksterne støttekontaktpersoner, familievejledere m.v. i situationer som 
kræver særlige kompetencer, eks. forældrekompetenceundersøgelser. I 
forhold til indsatser i aften- og nattetimerne gøres der brug af ekstern 
socialfaglig bistand i form af kontaktpersoner, familievejledere m.v., idet 
det ud fra et økonomisk synspunkt ikke omkostningseffektivt at havde 
denne funktion i eget regi.  
 
Der kan også på børne- og ungeområdet være tale om, at kommunen skal 
afholde udgifter til borgernes advokat ved børn- og ungeudvalgssager og 
der er således ikke tale om at kommunen er i en situation, hvor man kan 
vælge mellem at gøre brug af egne medarbejdere eller eksterne 
konsulenter. 
 
Visse sygedagpengemodtagere skal eksempelvis tilbydes et 
mestringforløb, som Hørsholm jobcenter har valgt at lade en ekstern 
konsulent levere fremfor selv af producere ydelsen. Der er tale om 
coaching med særligt uddannet personale, hvor administration skønner at 
det totaløkonomisk er billigst at gøre brug af eksterne konsulenter. I 
forhold levering af ydelser omhandlende jobmatchning af udvalgte ledige 
indgås der i nogle tilfælde aftale med leverandører af 
rekrutteringstjenester. Tilbuddene supplerer jobcentrets andre tilbud om 
f.eks. opkvalificering og vejledning, praktikker og løntilskud og den løbende 
coaching i myndighedssamtalen. 
 
Der gøres endvidere på beskæftigelsesområdet brug af ekstern 
mentorbistand. Det sker, når en borger med andre udfordringer end 
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ledighed har behov for en anden støtte, end den jobcentrets egne 
mentorer kan give. Det kan f.eks. være i en situation, hvor en 
virksomhedsplacering ligger uden for uden for alm. arbejdstid, og der er 
behov for at støtte op om placeringen ved at være med på virksomheden. 
Det kan også være i situationer, hvor borgeren reagerer meget 
uhensigtsmæssigt ved kontakt med kommunens medarbejdere. 
 
Bygge og anlæg 
Det er Direktionens vurdering, at det hverken fagligt eller 
omkostningsmæssigt er hensigtsmæssigt at konvertere tilkøb af eksterne 
bygge- og anlægsekspertise til faste stillinger. 
 
Udgifterne til byggeri og anlæg knytter sig primært byggefaglige rådgivere 
og advokater tilknyttet byggeri og anlægsprojekter. Der anvendes tillige i 
mindre omfang konsulenter i forhold til projekter på driften - f.eks. 
revidering af lokalplaner, hvor der anvendes rådgivere. Der anvendes tillige 
advokater når plan- og byggesagerne er kendetegnet ved en høj grad af 
kompleksitet og når der indkommer klager af en vis kompleksitet, som 
føres af advokater på vegne af borgere, virksomheder eller foreninger.  
 
Det er ikke muligt at gennemføre de mange byggeanlægsprojekter uden 
byggefaglige konsulenter og rådgivere. Det er ofte tale om specialviden, 
som rekvireres hos de eksterne konsulenter, og som kun skal bruges en 
gang imellem, idet Hørsholm er en mindre kommune, der ikke har en stor 
anlægsportefølje. I situationer med mange projekter/højt anlægsniveau 
vurderes det, om der er opgaver nok til at det kan svare sig økonomisk og 
fagligt at ansætte medarbejdere i eget regi. Set i lyset af det aktuelt høje 
anlægsniveau har Center for Byg og Miljø netop ansat 2 
projektmedarbejdere i 2 år og forventer derfor mindre forbrug på 
rådgiverkontoen i forhold til, hvis der ikke var blevet ansat to 
projektmedarbejdere. 
 
 
Potentiale for at reducere i udgiften til brug af konsulenter og andre 
leverandører 
Det er samtidig Direktionens vurdering, at det i lighed med kommunens 
øvrige udgifter er væsentligt altid at forholde sig til merværdien inden køb 
af eksterne ydelser; herunder overvejer om ydelsen kan: 
-  undværes 
-  købes billigere 
-  løses i eget regi 
- løses på en anden måde  
-  i samarbejde med andre kommuner. 
 
Med udgangspunkt i 2019-opgørelsen er det administrationens vurdering, 
at det primært er inden for de klassiske konsulentydelser, at det er 
realistisk at opnå et økonomisk potentiale: 

• Økonomi og effektivisering 
• Analyserapporter 
• Organisation 
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• Medie og Journalistik 
• Advokater 

 
I de senere år har Hørsholm kommune haft årlige udgifter på ovenstående 
kategorier på ca. 6 mio. kr. På den baggrund er det Direktionens vurdering 
at det maksimalt vil være realistisk at budgetlægge med en 
udgiftsreduktion til eksterne konsulenter og andre leverandører på 1,5 
mio. kr. årligt. Direktionen foreslår, at beløbet i første omgang 
budgetlægges under Økonomiudvalget som en effektiviseringsgevinst, og 
at der administrativt igangsættes et arbejde med at identificere, hvilke 
konkrete og relevante driftsbudgetter, der kan reduceres.  
 
Direktionens vurdering skal også ses i lyset af, at det udarbejdede 
råderumskatalog på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Social- og 
Seniorudvalgets område, indeholder forslag i.f.t. borgerrettede ydelser, 
hvor køb fra eksterne leverandører reduceres.  
 
Direktionen forestiller sig bl.a. at alle eksterne ydelser inden for de 5 
ovenstående områder, skal godkendes på direktionsniveau inden 
aftaler/kontrakter indgås. 
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Spørgsmål 
Er Lågegyde realistisk i 2021? Der er sat 1.927.800 kr. af i 2021 
 
 
 
 
 
Svar 
Der er en igangværende retssag om arealet, hvor den resterende del af 
den dobbeltrettede cykelsti skal etableres. Det forventes, at der er 
afklaring i løbet af 2021. Det anses derfor for mest sandsynligt, at 
anlæggelse af cykelstien først sker i 2022. 
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Spørgsmål 
Hospitalsgrunden. Afsat 35.400.000 er det realistisk i 2021? eller skal beløbet 
deles i 21-22? 
 
 
 
 
 
Svar 
Nej det er på nuværende tidspunkt ikke realistisk at bruge hele det afsatte budget 
i 2021. I følge de seneste estimater, er det muligt at flytte 20.000.000 kr. fra 2021 
til 2022. Forskydningen skyldes primært, at der i det oprindelige budget, var 
forudsat, at Hørsholm Kommune lagde pengene ud for Novafos andel af projektet, 
og Hørsholm Kommune ved projektets forventede afslutning i 2022 fakturerede 
Novafos for deres andel. Efterfølgende er det besluttet, at Novafos faktureres 
direkte fra leverandørerne, for deres andel af projektet, så der bliver ikke noget 
mellemværende med Hørsholm Kommune.  
 
Ændringen har ikke betydning for selve projektet, men det har betydning for 
hvordan budgettet skal fordeles i Hørsholm Kommune. Landskabsprojektets 
anlægsfase er også udskudt, idet færdiggørelse af parken først sker når 
developernes byggeri er færdigt, og de har ikke været klar til at igangsætte 
byggeriet som forudsat.    
 
Udgiftsbehovet reduceres med 20 mio. kr. i 2021 og øges tilsvarende i 2022. Den 
samlede projektøkonomi er uændret over årene.   
 

Udvikling af Hospitalsgrunden Budget 2021 Budget 2022 

Budgetterede udgifter 35.431.400 10.473.100 

Budgetteret medfinansiering 0 -10.473.100 

Forslag til revideret budget 15.431.400 20.000.000 

Budgetændring  -20.000.000 20.000.000 
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Spørgsmål 
Daginstitution. Vi skal inden nytår 2020 afklare om det er muligt med en privat 
daginstitution i Rungsted.  
Jeg vil gerne fastholde pengene til en kommunal daginstitution i budgettet, da det 
ikke er afklaret med en privat aktør om de vil bygge. Hvis vi i første kvartal 2021 
endeligt beslutter at bygge en kommunal institution, hvordan skal pengene så 
falde? Altså ligger pengene realistisk i årene? 
 
 
 
 
 
Svar 
Såfremt man vælger at opføre en kommunal daginstitution, vil det være muligt at 
lave forprojektering og EU-udbud i 2021. EU-udbuddet vil løbe frem til medio 
2022, hvorefter der skal vælges entreprenør. Første spadestik vil være realistisk 
ultimo 2022, hvorefter selve anlægsfasen primært vil ligge i 2023 og forventes 
afsluttet i 2024.  
 
I basisbudgettet for 2021-2024 er der afsat 10.296.000 i 2021 og 41.184.000 kr. i 
2022.  
 
Hvis projektet realiseres ud fra ovenstående tidsplan, ønskes budgettet fordelt 
således:  
 
2021:  2.000.000 kr.  
2022: 3.480.000 kr. 
2023: 42.000.000 kr. 
2024: 4.000.000 kr. 

 
Baggrundsnotater, budget 2021-2024 
 
ØU 35: Daginstitution i Rungsted 

Dato: 07.09.2020 
 
 

Center for By og Miljø 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Katrine Langer 

Centerchef 
kla@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849  
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Politisk bestilling, spørgsmål 36   
 
Spørgsmål 
“Bring your own device (fra når eleverne ikke længere har iPads i de 
mindre klasser)” 
 
Svar 
Administrationen har undersøgt, hvilke konsekvenser det vil have at 
indføre Bring your own device (BYOD) fra 4. klasse eller senere i Hørsholm 
kommunes folkeskoler.  
 
Nuværende 
I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen en ambitiøs it-strategi på 
skoleområdet. Strategien understøtter realiseringen af Fremtidens Skole i 
Hørsholm ved at integrere it fuldt ud i læringsmiljøet i folkeskolerne. 
 
Grundprincippet i strategien er, at hvert barn har sit eget digitale redskab 
som en del af læringsmiljøet både i skolen og hjemme, så skolens 
læringsressourcer let og hurtigt kan tilgås. I Hørsholm har eleverne fra 1. til 
3. klasse en iPad, mens de fra 4. til og med 7. klassetrin har en 
Chromebook. Fra 8. klasse er der BYOD, hvor eleverne opfordres til at 
medbringe deres eget device eller har mulighed for at låne en device. 
 
Strategien betyder, at der årligt indkøbes devices til elever for ca. 
1.200.000 kr., hvoraf udgiften til Chromebooks udgør de 500.000 kr. 
 
Konsekvenser ved at indføre BYOD tidligere i skoleforløbet end nu 
Før Mediestrategien trådte i kraft i 2015, var computere/tablets en 
ressource, lærere kunne booke til undervisningen. I mellemtiden er en 
stor del af læremidlerne blevet digitale, og anvendelsen af devices i 
skolen er ligeledes steget.  
 
Den øgede anvendelse af digitale læremidler stiller krav til, at skolerne 
har et antal devices, de kan stille til rådighed for elever, der ikke ønsker 
at medbringe sit eget. Ved udlån af devices til elever, bør eleverne 
kunne tage devicet med hjem, så den kan benyttes til lektier mv. 
 

 

Notat 
Politisk bestilling – spørgsmål 36   

 
 

Dato: 08.09.2020 
Sagsnr: 20/2058  

 

Center for Dagtilbud og 
Skole 

 
 

Kontakt 
Hanna Bohn Vinkel 

Centerchef 
hbv@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 5270 
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Ud fra et fagligt synspunkt medvirker ens devices til eleverne, at 
teknologien træder i baggrunden og giver eleverne lige mulighed for at 
lære. Øget BYOD vil udfordre de nuværende arbejdsgange i 
folkeskolerne, hvor de pædagogiske medarbejdere planlægger efter at 
eleverne har deres eget device både i skolen og derhjemme. 
 
Hvis der indføres BYOD fra mellemtrinnet kan ressourcen til 
Chromebooks mindskes. På grund af nedenstående afgørelse af 
ombudsmanden vil det dog fortsat være nødvendigt at anskaffe 
lånedevices til de elever, der måtte ønske det. Det er således ikke det 
fulde beløb, der kan reduceres med. 
 
Uddybning af BYOD-princippet 
I 2018 blev det afgjort af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen 
Sørensen, at kommuner ikke kan forvente eller stille krav til, at elever 
medbringer deres eget device i folkeskolen. Kommuner må gerne opfordre 
til BYOD, men det skal være frivilligt.  
 
Samtidig blev det slået fast, at: “Hvis undervisningen er baseret på brug 
af f.eks. computere, tablets eller andet IT-udstyr, skal folkeskolen stille 
disse gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at benytte deres eget 
udstyr.”  
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/medbringe_egen_pc/ 
 
Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med sidste års 
budgetforhandlinger blev besvaret spørgsmål vedrørende digitale 
læringsredskaber, herunder muligheden for BYOD. (Baggrundsnotat 
”Vedr. ressourcer til IT på skoleområdet”). 

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/medbringe_egen_pc/
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Spørgsmål 
Tidsplan for klubhus. Opdateret vurdering af hvorvidt der er basis for 
budgetjusteringer.  
 
 
 
 
 
Svar 
Det vil være muligt at projektere Klubhuset og afholde udbud i 2021, hvorefter 
man kan tage 1. spadestik på projektet, og måske opstarte jordarbejderne. De 
resterende jordarbejder og selve etableringen af klubhuset kan realiseres i 2022 
og forventes afsluttet i 2023.  
 
I forbindelse med forundersøgelserne til projektet har rådgiver ikke taget højde 
for jordarbejder til etablering af vejadgange til hallen. Man forventer at det bliver 
nødvendigt at etablere brandvej, da den nuværende adgang ikke er stærk nok til 
formålet. Der skal desuden etableres stiadgange. Den samlede merudgift hertil 
skønnes at udgøre 2.500.000 kr. som der ikke er afsat i det eksisterende budget.  
 
I det eksisterende budget er der afsat 8.236.800 i 2021, 12.355.200 i 2022 og 
4.633.200 i 2023 i alt 25.225.200 kr. 
 
Med den nuværende tidsplan ønskes budgettet fordelt med: 
2021:   3.000.000 kr.  
2022: 23.592.000 kr. 
2023:   1.133.200 kr.  
I alt:   27.725.200 kr. 
 
I fordelingen er det forudsat, at der afsættes yderligere 2.500.000 kr. for at kunne 
realisere den nødvendige vejadgang til klubhuset. 
 

 
Baggrundsnotater, budget 2021-2024 
 
ØU 37: Klubhus HUI 

Dato: 07.09.2020 
 
 

Center for By og Miljø 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Katrine Langer 

Centerchef 
kla@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849  
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Projektet ønskes samtidig overført fra Kultur og Fritid til Økonomiudvalget under 
Ejendom og Service, idet de skal stå for selve anlægsfasen. 
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Vedr. hjemmeplejeområdet og BDO-rapport 
 
Spørgsmål 
Hjemmehjælp: erfaringer og status fra sidste års budgetreduktion, hvor 
der blev effektiviseret svarende til "konservativt" niveau (BDO-rapport) 
Er der basis for at gå skridtet videre til "middel" niveau? 

 

Svar 
Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 besluttet, at 
der skulle gennemføres en effektivisering af hjemmeplejen, så en 
større del af medarbejdernes tid fremover skulle anvendes i direkte 
kontakt med borgerne. Dette skete bl.a. i forlængelse af 
anbefalingerne i en analyserapport udarbejdet af konsulentfirmaet 
BDO for Hørsholm Kommune. Effektiviseringen skulle gennemføres 
i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i hjemmeplejen 
og betyder, at medarbejderne fremover anvender en mindre del af 
deres tid til fx planlægning, kompetenceudvikling, møder og 
dokumentation. 

Der var i anbefalingerne fra BDO bl.a. peget på tre scenarier for en 
driftsoptimering og bedre arbejdstilrettelæggelse mhp. en øget 
direkte borgertid (den såkaldte BTP-procent). I rapporten var det 
økonomiske potentiale beskrevet som nedenfor: 

• Konservativt; 2,8 mio. kr. 
• Middel: 3,6 mio. kr. 
• Ambitiøst: 4,4 mio. kr.  

Budgetforligsparterne vedr. budget 2020 vedtog bl.a. på den 
baggrund en besparelse på 1,8 mio. kr. i 2020 stigende til 2,8 mio. 
kr. årligt fra 2021 og frem. Det blev samtidig aftalt, at 
udmøntningen af forslaget skulle følges tæt mhp. at vurdere, om 
der i forbindelse med budgetlægningen for 2021 er grundlag for 
yderligere budgetreguleringer. 

 
Notat  
 

 
 

Dato: 07.09.2020 
Sagsnr: 20/11682 

 

Center for Sundhed og 
Omsorg 

Sekretariat 
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I forlængelse heraf - og som følge af ovenstående spørgsmål - har 
administrationen vurderet mulighederne for i 2021, at lade 
besparelsen stige til 3,6 mio. kr. mod de 2,8 mio. kr., som er aftalt 
og vedtaget politisk i forbindelse med sidste års budgetproces.  

Hjemmeplejen har i 2020 arbejdet målrettet med driftsoptimering, 
herunder effektivisering af arbejdstilrettelæggelse. Arbejdet har 
været vanskeliggjort af situationen med corona-pandemien, da den 
dels har betydet nye procedurer og ekstra tid til opgaver vedr. 
værnemidler, dels har medført at medarbejderne har arbejdet 
ekstra for at undgå brug af vikarer.  

Konsekvensen af effektiviseringerne er derfor vanskelige at 
vurdere, men medarbejderne giver udtryk for, at de kan mærke, at 
tiden til møder og dokumentation er blevet mindre.  

En besparelse i hjemmeplejen, som skal ske ved yderligere 
effektivisering, vil betyde, at hjemmeplejens medarbejdere skal 
skære yderligere ned på fx planlægning, kompetenceudvikling, 
møder og dokumentation, hvilket ikke vurderes at være 
hensigtsmæssigt i den nuværende situation og med de begrænsede 
erfaringer med den allerede gennemførte effektivisering.  

Hjemmeplejen skal i forvejen øge besparelsen fra 1,8 mio. i 2020 til 
2,8 mio. i 2021, og administrationen vurderer ikke, at det vil være 
hensigtsmæssigt og realistisk med en forhøjelse af besparelsen fra 
2,8 mio. kr. til 3,6 mio. kr. allerede i 2021 – bl.a. fordi forøgelsen af 
den såkaldte BTP-procent, kræver en række forandringer af 
arbejdstilrettelæggelsen i hjemmeplejen, som i forvejen 
erfaringsmæssigt kræver en vis tidshorisont.   

 

Direktionens anbefalinger og vurderinger af potentialer fra 2019 (for 
budget 2020 og frem) er vedlagt.  

Det fremgår, at der fra 2022 anbefales budgetteret med 
konsulentrapportens middelestimat på 3,580 mio. kr., svarende til 0,8 
mio. kr. mere, end der pt er besluttet. 
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Analyse af Hjemmeplejen. Direktionens vurdering 
 
Baggrund 
 
På opdrag af Økonomiudvalget har konsulentfirmaet BDO foretaget en 
analyse af kommunens hjemmepleje. 
 
I dette notat giver direktionen sin vurdering af anbefalingerne fra 
konsulentfirmaet. 
 
Konsulentrapportens anbefalinger 
 
Konsulentrapportens anbefalinger er sammenfattet på rapportens side 38: 
 

1. Omlægning af styringsmodellen i hjemmeplejen til 
aktivitetsbaseret budgettildeling til hjemmeplejen. Økonomisk 
potentiale: Min. 330.000 kr. 

 
2. Driftsoptimering og bedre arbejdstilrettelæggelse. Økonomisk 

potentiale: 2,770 mio. kr. (konservativt), 3,580 mio. kr. (middel) og 
4,360 mio. kr. (ambitiøst). 
 

3. Organisering af rehabilitering. Økonomisk potentiale: Ikke 
beregnet. 
 

4. Justering af serviceniveau/alternativ levering: Økonomisk 
potentiale 1,610 mio. kr. 
 

Direktionens vurdering og anbefaling 
 
Ad 1. Direktionen er enig i konsulentrapportens anbefaling om at omlægge 
styringsmodellen i hjemmeplejen og har allerede taget initiativer i den 
anledning. Direktionen kan ikke anbefale at indarbejde den beregnede 
besparelse på 330.000 kr. i budgettet for 2020, da beregningen efter 
direktionens vurdering hviler på et meget usikkert grundlag. 
 

 

Notat 
 

 
 

Dato: 04.07.2019 
 
 

 
Direktion 

 

Kontakt 
Peter Orebo Hansen 

Direktør for Social, Sundhed 
og Arbejdsmarked 
pha@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 5010 



 

 

  
Vedrørende  Notat 
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Ad 2. Direktionen er enig i, at der kan opnås en effektivisering af 
ressourceanvendelsen ved at forøge brugertidsprocenten som anbefalet af 
konsulentfirmaet, og at der kan realiseres et økonomisk potentiale i den 
størrelsesordenen, konsulentfirmaet indikerer. Succesfuld driftsoptimering 
og omlægning af arbejdstilrettelæggelsen af denne karakter er en 
tidskrævende proces, der kræver tæt involvering af medarbejdere og 
ledere. Direktionen anbefaler derfor, at der ved budgetlægningen gås efter 
at realisere konsulentrapportens konservative estimat med et økonomisk 
potentiale på 2,770 mio. kr.  Da omlægningen vil kunne betyde 
afskedigelser, vurderes besparelserne først at kunne realiseres fra den 1. 
juli 2020, hvorfor det anbefales i 2020 at indarbejde halvårsvirkningen af 
det økonomiske potentiale, nemlig 1,385 mio. kr., og i 2021 det fulde 
potentiale på 2,770 mio. kr. Fra 2022 anbefales budgetteret med 
konsulentrapportens middelestimat på 3,580 mio. kr. 
 
Ad 3. Direktionen deler konsulentrapportens anbefalinger om omlægning 
af den rehabiliterende indsats, så indsatsen bringes i tættere samspil med 
visitationen. Overvejelserne herom var allerede i gang før 
konsulentanalysen og vil fortsætte. 
 
Ad 4. Konsulentrapporten peger på to områder, hvor der samlet kan 
hentes en besparelse på i alt 1,610 mio. kr., nemlig ved ophør af 
klippekortsordningen (645.000 kr.) og justering af frekvens for rengøring 
og skift af sengelinned (956.000 kr.) Begge forslagene indgår allerede i 
råderumsforslagene på SSU-området (jfr. SSU 1 og SSU 9). 
 
De budgetmæssige konsekvenser af direktionens anbefaling fremgår af 
skemaet: 
 
År 2020 2021 2022 2023 
Beløb, mio. kr. 1,4 2,8 3,6 3,6 
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Svar på spørgsmål i forhold til teknisk korrektion vedr. hjælpemidler 
samt respirationsteam 
 
Spørgsmål 
Hjælpemidler og respiration: Baggrunden for budgetubalancen, 
som har medført tekniske korrektioner i basisbudgettet. 
 

Svar 
OBS: Den samlede (og fremadrettede) budgetubalance for såvel 
hjælpemiddelområdet som respirationsteamet har tidligere år været 
håndteret indenfor politikområdets samlede budgetramme. Dette har 
kunne lade sig gøre ved hjælp af ikke-budgetlagte merindtægter fra køb og 
salg af pladser. Denne mulighed er imidlertid ikke længere realistisk, da det 
er besluttet at implementere en ny takstmodel for området, hvor 
budgetterne er blevet genberegnet og justeret til korrekt niveau. Skal 
området selv finansiere manglende budget til hjælpemidler og 
respirationsteamet for 2021, vil serviceniveauet skulle reduceres 
tilsvarende. 

 

Om budgetubalancen ift hjælpemidler 

Kommunerne skal ifølge serviceloven yde støtte til hjælpemidler, 
forbrugsgoder og boligindretning til borgere med en varig nedsat 
funktionsevne. Formålet med hjælpemidlerne er at kompensere for 
funktionsnedsættelsen og give mulighed for rehabilitering, aktivitet og 
samfundsdeltagelse. 

Ses der over en årrække, har det samlede udgiftsniveau på 
hjælpemiddelområdet været under et forholdsvis stabilt pres: 

 2017 2018 2019 2020 
Budget 18.114.400 19.544.400 17.637.300 17.868.700 
Regnskab 19.711.388 19.604.144 19.985.982  
Merforbrug -1.596.988 -59.744 -2.348.682  

 

i  
Notat  
 

 
 

Dato: 07.09.2020 
Sagsnr: 20/11682 

 

Center for Sundhed og 
Omsorg 

Sekretariat 
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Det blev ved budgetaftalen 2017-2020 aftalt, at budgettet til 
hjælpemiddelområdet skulle reduceres med hhv. 500.000 kr. i 2018 og 
700.000 kr. årligt fra 2019 og frem. 

I 2018 lå budgettet ca. 2 mio. kr. over niveauet fra øvrige år. Dette skyldes, 
at området blev givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Tillægsbevillingen 
blev kun givet i 2018.  

Hjælpemiddelområdet har således været presset budgetmæssigt gennem 
flere år, som følge af en stigende efterspørgsel. Bevilling af hjælpemidler 
er reguleret af lovgivning, og der er derfor ikke muligt at reducere 
kommunens serviceniveau på området. 

 
Det vurderes, at hjælpemiddelområdet vil være under et fortsat pres i 
2020 og frem, og det forventede regnskabsresultat for 2020 er således på 
nuværende tidspunkt, at 2020 vil være på niveau med regnskabet for 
tidligere år. Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at der i 
forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-24 foretages en permanent 
genopretning af området. 

 
Budgetubalance for respirationsteam 
Udover hjælpemiddelområdet har respirationsteamet gennem en længere 
periode været økonomisk udfordret. Respirationsteamet er kommunens 
enhed, der hjælper borgere, som har brug for døgnovervågning på grund 
af respirationsproblemer. Teamet forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 
2020, som svarer til tidligere års merforbrug. Området har været 
kendetegnet ved store udsving, og der har derfor ikke været afsat særskilt 
budget til respirationsteamet. De seneste år har der været et merforbrug 
på området, og det anbefales på den baggrund, at der foretages en 
permanent genopretning af området. 

Den samlede (og fremadrettede) budgetubalance for såvel 
hjælpemiddelområdet som respirationsteamet har tidligere år været 
håndteret indenfor politikområdets samlede budgetramme. Dette har 
kunne lade sig gøre ved hjælp af ikke-budgetlagte merindtægter fra køb og 
salg af pladser. Denne mulighed er imidlertid ikke længere realistisk, da det 
er besluttet at implemente en ny takstmodel for området, hvor 
budgetterne er blevet genberegnet og justeret til korrekt niveau.  
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Spørgsmål 40 
Hvorledes kan alle beboere i ældreboligerne få mulighed for indkøbsture 
(jf. SSU 16) 

Svar 
Som beskrevet i råderumsforslag SSU16 findes der i dag et tilbud om 
ugentlige indkøbsture for beboere i Breelteparkens ældreboliger, som 
ikke findes i kommunens øvrige ældreboliger. 

Med udgangspunkt i, at kommunen generelt er forpligtet til at stille 
borgere, der modtager den samme indsats, lige, anmodede Social- og 
Seniorudvalget i forbindelse med budgetproces 2020-2023 
administrationen om at udarbejde et budgetønske vedr. etablering af 
indkøbsture for borgere i ældreboligerne på hhv. Sophielund og 
Louiselund - parallelt med den nuværende ordning for borgere i 
ældreboligerne på Breelteparken.  

Budgetønsket blev ikke imødekommet til budget 2020-2023, hvilket 
betyder, at beboere i Breelteparkens ældreboliger fortsat tilbydes 
ugentlige indkøbsture, som beboere i kommunens øvrige ældreboliger 
ikke tilbydes.  

Indkøbsture 
Indkøbsturene for beboerne i ældreboligerne på Breelteparken afvikles i 
dag to gange ugentligt. Det er Nordsjællands Brandvæsen, der kører 
beboerne til Hørsholm Midtpunkt i en minibus med plads til ni borgere.   

 
SSU 16:  Indkøbsture for plejehjemsbeboere 

Dato: 07.09.2020 
 
 

Center for Sundhed og 
Omsorg 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Dorte Dahl 
Centerchef 

dda@horsholm.dk 
Direkte tlf. 4849 3660 
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Bussen har plads til rollatorer og tager kørestolsbrugere med en gang om 
ugen. I Breelteparkens ældreboliger er der i gennemsnit seks borgere 
med i bussen pr. tur. Der er en egenbetaling på 34 kr. pr. tur. 

Økonomi 
Hørsholm Kommune finansierer ordningen, og udgiften til buskørslen var i 
2018 101.000 kr. fratrukket borgernes egenbetaling svarede til 15.177 kr. 
i 2018. 

Såfremt der etableres to ugentlige indkøbsture for beboerne i 
ældreboligerne på hhv. Sophielund og Louiselund, skal der indgås aftale 
med Nordsjællands Brandvæsen om yderligere kørsel i minibusser med 
plads til ni borgere. 

Udgiften til Hørsholm Kommune afhænger af indtægten fra 
brugerbetalingen, som vil afhænge af, hvor mange borgere, der vil 
benytte tilbuddet. Med udgangspunkt i Breelteparkens ordning, anslås 
udgiften til ca. 85.000 kr. pr. lokation pr. år svarende til 170.000 kr. årligt.  

Der kan i modsat fald spares ca. 85.000 kr. årligt, hvis Breelteparkens 
særordning bortfalder. 

Der er 146 ældreboliger på Breelteparken, 127 ældreboliger på 
Sophielund og 43 ældreboliger på Louiselund. 
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MPU 43: Fredning af stejlepladsen på Rungsted Bådeplads  
 
 
Spørgsmål 
 
Pris for fredning af stejlepladsen på Rungsted Bådeplads. 
 
 
 
 
 
Svar 
 
I den indgåede budgetaftale af den 27. september 2018 for budget 2019 – 
2022 i Hørsholm Kommune blev følgende besluttet under punktet: 
”Stejleplads”: 
 
”Aftaleparterne er enige om at undersøge fremtidige status for Rungsted 
Bådeplads (stejlepladsen)”. 
 
Kommunen skal først undersøge hvorvidt, at der er belæg for at rejse en 
fredningssag. Denne undersøgelse er ikke igangsat endnu, men forventes 
afsluttet i indeværende år. Herefter kan der tages stilling til evt. ressourcer 
til gennemførelse af en fredningssag.  
 
 

 

Notat 
Vedrørende Budgetnotat til forhandling af budget 2021 - 2024 

 
 

Dato: 07.09.2020 
Sagsnr: 20/11685 

 

Center for By og Miljø 

 

Kontakt 
Katrine Aare Langer 

Centerchef 
KLA@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 2060 
2888 8687 
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Spr. 42 Fællesskaber og Pilotprojekt om frivillighed og fællesskab på tværs 
af generationer 
 
Spørgsmål: 
 
De Konservative har bedt administrationen undersøge muligheden for 
igangsættelse af et pilotprojektet med ”Besser-platformen” som ramme 
for fællesskab på tværs af generationer. 
 
Administrationens svar: 
 
I Hørsholmstrategien fremgår det, at Kommunalbestyrelsen ønsker at 
fremme frivillige fællesskaber – herunder også fællesskaber på tværs af 
generationer. Dette er ligeledes en ambition i Ældrepolitikken fra 2019. 
 
I august 2020 drøftede arbejdsgruppen for borgersamarbejde et konkret 
frivillighedsinitiativ ”Besserne”, der kan skabe fællesskab mellem 
ressourcestærke ældre, der har lyst til at yde en frivillig indsats og børn i 
kommunens daginstitutioner.  
 
Administrationen har desuden været i dialog med en række interessenter 
og borgere om ”Besserne” med henblik på at afdække interessen for at 
igangsætte et pilotprojekt.  
 
”Besserne” er en online platform, der matcher frivillige ældre og 
daginstitutioner. Besser-platformen gør det nemt at være frivillig og nemt 
for ansatte i ex. daginstitutioner og fritidsklubber at have frivillige ældre 
som en del af arbejdspladsen. ”Besserne” skaber rammen og 
kommunikationen for det gode samarbejde og understøtter, at gældende 
love og regler bliver overholdt.  
 
De frivillige ældre indgår ikke i normeringen i institutionerne, men bidrager 
med nærvær, særlig viden på et område, højtlæsning, kreative sysler eller 
andre hyggelige aktiviteter med børnene. Som frivillig er man som 
udgangspunkt kun tilknyttet én enkelt institution, så både den ældre og 
børnene får en gensidig givende relation.  

 

Notat 
Vedrørende Budgetnotat vedr. ”Besserne” 

 
 

Dato: 03.09.2020 
 
 

Center for politik 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Marianne Nyborg 

Direktionskonsulent 
mny@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 1083 
2156 6154 
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Platformen er ved at blive udviklet af virksomheden Innovation Lab 
sammen med bl.a. Århus kommune. Besserne leder pt. efter flere 
kommuner, der vil være med til at udvikle platformen. 
 
Omkostningerne ved indkøb og drift af Besser-platformen som pilotprojekt 
til 2 institutioner er: i 2021 51.000 kr. og i 2022 15.500 kr.  
 
I forbindelse med budget 2022 kan besluttes om projektet skal udvides til 
alle dagtilbud, hvilket vil indebære en større udgift. 
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Spr. 43 Bo-Trygt Kommune 
 
Spørgsmål: 
De Konservative har bedt administrationen undersøge muligheden for og 
omkostningerne ved at indgå i et partnerskabsprojekt med Nordsjællands 
Politi og Bo Trygt med henblik på at reducere antallet af indbrud i 
kommunen.  
 
Administrationens svar: 
Tryghedsudvalget har igennem de seneste år været interesseret i, at 
Hørsholm Kommune indgår i et partnerskabsprojekt med Nordsjællands 
Politi og Bo Trygt med henblik på at reducere antallet af indbrud i 
kommunen.  
 
Bag Bo Trygt står TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive 
Råd. 
 
Pt. er der fire såkaldte Bo-Trygt Kommuner, der allerede indgår i 
partnerskabet – herunder blandt andet Furesø og Århus Kommune. 
 
På Tryghedsudvalgsmødet i august deltog en nøglemedarbejder fra Furesø 
Kommune, der fortalte om kommunes erfaringer med at indgå i 
partnerskabet.   
 
En af hovedkonklusionerne var, at antallet af indbrud i Furesø er reduceret 
siden 2018, hvor kommunen har indgået i projektet, hvilket illustreres af 
grafen nedenfor.  
 

 

Notat 
Vedrørende Bo-Trygt 
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Marianne Nyborg 
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Kilde: https://botrygt.dk/furesoe-kommune/anmeldte-indbrud 
 
 
I perioden 2010-2019 har der i gennemsnit været 262 indbrud i beboelse i 
Hørsholm Kommune. Fra 2018 til 2019 kunne der i modsætning til 
udviklingen i Furesø Kommune konstateres en stigning i antallet af 
indbrud. 
 
Som noget nyt åbnes der op for at flere kommuner kan indgå i 
partnerskabsprojektet. For at blive en Bo-Trygt Kommune kræves det bl.a., 
at der sættes en fælles politisk ambition om at reducere antallet af 
indbrud, at der sættes kvantitative mål for antallet af nabohjælpere, at der 
udsender en årlig måling via e-Boks og at der afsættes 
medarbejderressourcer. 
 
For at Hørsholm Kommune kan indgå i projektet kræver det, at der 
afsættes ressourcer til ½ årsværk svarende til 250.000 kr. årligt fra 2021 og 
frem. 
 
For at udnytte ressourcerne optimalt foreslås det desuden, at 
Tryghedsudvalget kun afholder møde 2-3 gange årligt fra 2021. 
 
 
 

https://botrygt.dk/furesoe-kommune/anmeldte-indbrud
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Spørgsmål:  
De to foregående er der flyttet ting fra drift til anlæg og omvendt.  
 
Jeg vil gerne tilsendes en komplet oversigt over poster i anlægsbudgettet, 
der i 2021 kan flyttes til driftsbudgettet.  
 
 
Svar:  
Administrationen har gennemgået anlægsbudgetterne i budgetoplæg 
2021, med henblik på at vurdere om der er anlæg, der kan omplaceres til 
drift. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i Social- og 
Indenrigsministeriets (Budget- og regnskabssystemer for kommuner) 
fortolkning af drifts- og anlægsudgifter. 
 
Det er administrationens vurdering, at nedenstående anlægsbudgetter kan 
omplaceres til driftsbudgetter.  
 

Udvalg Anlægsprojekt  Budget 
2021 

Budget 
2022 

BSU Fastholde niveauet for digital læring 
ved at investere i digitale redskaber 

2.688.200 1.252.600 

BSU  Fastholde niveauet for digital læring 
ved at investere i interaktive tavler 

3.464.000 0 

I alt hele kr.  6.152.200 1.252.600 
 

 

Notat 
Vedrørende Spørgsmål nr. 44,  
Oversigt over poster i anlægsbudgettet, der i 2021 kan flyttes til 
driftsbudgettet.  
 

 
 

Dato: 07.09.2020 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 
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Kontakt 
Thomas Rafn 

Centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 1160 
2360 0160 
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Spørgsmål 
Omlægning af børnetalsafhængig ressourcetildeling af ledelsestid på 
daginstitutioner kombineret med løft i pædagogressourcer således at ingen 
institutioner mister penge samlet set 
 
Svar 
I den nuværende budgetmodel tildeles alle daginstitutioner midler til én leder. 
Administrationen har regnet på, hvad en børnetalsafhængig omlægning af 
midlerne til ledelse indebærer i de enkelte daginstitutioner.  
 
Det fremgår af tabellen nedenfor, hvor mange enheder den enkelte institution 
har, den nuværende ressource til lederløn samt hvad en regulering af ressourcen 
til ledelse ud fra enheder, vil have for hver enkelt daginstitution. Det vil fx 
indebære, at Løvehuset vil blive nedreguleret med 282.600 kr., mens fx Regnbuen 
vil få 287.600 kr. mere til ledelse. 
 
For at ingen daginstitutioner mister penge samlet set, indebærer beregningen 
ydermere, at der tilføres ressourcer til medarbejdere – ikke alene i de 
daginstitutioner, som vil få færre ressourcer til ledelse, men i alle daginstitutioner 
– da der ellers vil være en forskellig normering (barn pr. voksenfaktor) i Hørsholm 
Kommunes daginstitutioner. Det betyder derfor, at fx Løvehuset vil få 282.600 kr., 
mens fx Regnbuen vil få 819.100 kr. ekstra i ressource til medarbejdere. 
 

 
Antal 
enheder 

Nuværende 
ressource 
til leder 

Reguleret 
ressource til 
ledelse 

Reguleret 
ressource til 
medarbejdere 

Samlet 
regulering 

Ulvemosehuset 56 582.900 -268.400 296.000 27.600 
Jægerhuset 93 582.900 -61.500 490.700 429.200 
Skovvænget 108 582.900 24.100 571.300 595.400 
Mariehøj 107 582.900 17.700 565.300 583.000 
Alsvej 103 582.900 -3.900 544.900 541.000 
Æblegården 118 582.900 79.700 623.600 703.300 
Hørsholm Børnegård 96 582.900 -45.000 506.200 461.200 
Regnbuen 155 582.900 287.600 819.100 1.106.700 
Solhuset 149 582.900 252.300 785.900 1.038.200 
Løvehuset 54 582.900 -282.600 282.600 0 
I alt 1.039 5.829.000 0 5.485.600 5.485.600 

 

Notat 
Politisk bestilling – spørgsmål 45   

 
 

Dato: 10.09.2020 
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Center for Dagtilbud og 
Skole 
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Centerchef 
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Direkte tlf. 4849 5270 
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Modellen medfører således en omlægning af ledelsesressourcen samt 
en tilførsel af ekstra ressource til medarbejdere i alle daginstitutioner, 
som samlet set indebærer en forøget ressource på 5.5 mio. kr. til 
daginstitutionerne. 
 
Administrationen anbefaler, at evt. forbedringer i serviceniveauet på 
dagtilbudsområdet drøftes politisk i mere generelle termer, og at 
efterfølgende udmøntning derefter sker i forlængelse af bredere 
drøftelser af ressourcetildelingen til dagtilbud.  
 
Dette skyldes bl.a., at der skal være forsvarlig ledelse og 
personalenormering i alle dagtilbud uanset størrelse, og uanset hvilken 
principiel tilgang til ressourcetildeling man måtte ønske sig. 
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Spørgsmål 
Oversigt over medarbejdere per leder i de enkelte daginstitutioner 
 
Svar 
Nedenfor vises en oversigt, der illustrerer den enkelte daginstitutions 
størrelse med udgangspunkt i antal børn, normering, medarbejdere og 
samlet budget.  
 

 
Antal 
børn* Normering 

Antal 
ansatte** 

Antal 
årsværk Budget 

Børnegården Alsvej  80 75 17,93 16,50 4.6 mio. kr. 
Børnehuset Skovvænget 68 80 20,78 17,14 5.0 mio. kr. 
Hørsholm Børnegård 44 45 17,11 15,53 4.5 mio. kr. 
Jægerhuset 68 67 20,67 16,77 4.4 mio. kr. 
Løvehuset*** 37 40   2.9 mio. kr. 
Mariehøj 78 80 20,82 17,95 5.0 mio. kr. 
Regnbuen  98 110 27,32 22,86 6.9 mio. kr. 
Solhuset 99 110 25,11 23,78 6.6 mio. kr. 
Ulvemosehuset 42 38 10,96 8,99 2.9 mio. kr. 
Æblegården 74 82 22,01 20,29 4.1 mio. kr. 

*Opgjort september 2020 
**Antal månedslønnede ansatte opgjort i august 2020 
***Opgørelse over Løvehusets ansatte er ikke tilgængelige i kommunens 
lønsystem, fordi administrationen varetages af Danske Daginstitutioner 
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Besvarelse på spørgsmål 47 til budgetforhandlinger vedr. budget 
2021 – 2024 
 
 
Spørgsmål nr. 47: 
Direktionsvurdering af hvor 1 mio. kr. budgetreduktion på EBU i givet fald 
bør findes. 
 
Svar: 
 
Der kan være muligheder på forskellige dele af det nævnte område. 
 
Beskæftigelsesområdet 
 
Administrationen har tidligere (forslag EBU 1) peget på en besparelse 
gennem at iværksætte en tidlig, særlig indsats for ledige seniorer i risiko for 
langtidsledighed. Besparelsen er forsigtigt skønnet til 0,06 mio. kr. årligt. 
Besparelsen kan vise sig at blive større. 
 
I den gennemførte konsulentanalyse peges på, at indsatserne for 
aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp (forslag EBU 4D) og 
uddannelseshjælp (forslag EBU 4E) er relativt dyre i Hørsholm Kommune, 
og at de to målgrupper kunne profitere af en mere virksomhedsrettet 
indsats, der er billigere for kommunen. Der er tale om besparelser på hhv. 
0,2 mio. kr. i 2021 stigende til 0,4 mio.kr. i 2022 og 0,3 mio.kr. i 2021 
stigende til 0,4 mio. kr. De to spareforslag berører hhv. Jobhuset og 
Ungehuset og er detaljeret beskrevet i budgetmaterialet. 
 
På det øvrige beskæftigelsesområde er der i overensstemmelse med den 
eksterne konsulentanalyse allerede fremlagt ret betydelige 
besparelsesmuligheder, og Direktionen vurderer ikke umiddelbart at der er 
yderligere reduktionsmuligheder som konsulenterne ikke har peget på 
 
I alt 0,56 mio. kr. i 2021 og 0,86 mio. kr. i efterfølgende år. 
 

 

Notat 
Vedrørende budget 2021-2024, spørgsmål nr. 47 

 
 

Dato: 14.09.2020 
 
 

Center for Job Borger og 
Erhverv 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Peter Juul Andersen 

Centerchef 
pja@horsholm.dk 

Direkte tlf. 6070 4804 
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Turisme 
 
Der er afsat ca. 130.000 kr. til turismeorienterede aktiviteter i budget 2020. 
Beløbet går primært til annoncering og oplysning, herunder på 
visitnordsjaelland.dk, skiltning bl.a. ved motorvejen mv. Aktiviteterne kan 
ophøre, hvorved der kan spares ca. 130.000 kr. 
 
I alt 0,13 mio. kr. i 2021 og derefter. 
 
Borgerservice 
 
Der er ikke i lovgivningen noget krav om, at kommunerne  skal oprette eller 
drive borgerservicecentre, og kommunen kan dimensionere og designe det, 
som kommunen vil. 
 
Hørsholm kan – foreløbigt vurderet – spare ca. 0,55 mio. kr. ved at 
indskrænke mængden af mulige ekspeditioner i Borgerservice til ca. det 
halve, reducere telefontiden og ophøre med udstedelse af NemID (ca. 0,04 
mio. kr.). Det vil i en periode føre til længere ventetider på ekspeditioner i 
Borgerservice Hørsholm, hvorefter borgerne formentlig vil søge ekspedition 
i andre kommuner. Borgerne har frit valg. 
 
Der vil være ulemper i form af negative oplevelser af det reducerede 
serviceniveau, nabokommunerne vil ikke synes om det, og sårbarheden ifm. 
sygdom og ferie vil blive forøget (er allerede problematisk efter de seneste 
tilpasninger). Sidstnævnte kan også blive en udfordring ifm. valg, hvor 
andre dele af administrationen evt. vil skulle inddrages mere. 
 
I alt 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,54 mio.kr. fra 2022 (inkl. NemID) 
 
En indgang for erhvervslivet og div. erhvervsrelateret service 
 
En indgang for virksomhederne (ca. 0,55 mio. kr.) hjælper med, at alle 
typer henvendelser håndteres og ekspederes straks eller viderestilles til 
rette modtager i kommunen første gang. Det gælder henvendelser om 
miljø- eller byggesager, henvendelser om vækst og klimatilpasning og om 
rekruttering og sygedagpenge mv. 
 
Desuden understøtter ”en indgang” f.eks. HEN-netværket samt arbejdet i 
kommunens erhvervsråd. Funktionen arrangerer desuden flagdag og 
nytårskur/erhvervskonference, arrangementer vedr. gazellevirksomheder 
og understøtter borgmesterens virksomhedsrettede aktiviteter. En indgang 
er desuden kommunens veterankoordinator og kontaktpunkt for 
erhvervsstøttesamarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden, 
Virksomhedsguiden, Greater Copenhagen, Gate 21, Copenhagen Capacity, 
Copenhagen EU-office mv.  
 
Hvis funktionen bortspares, vil flagdag og nytårskur/erhvervskonference 
samt ovennævnte i øvrigt ophøre. De forskellige erhvervsnetværk vil være 
uden kommunal understøttelse, ligeledes til dels borgmesterens 
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virksomhedsrettede arbejde, og kommunens serviceområder vil selv skulle 
gelejde virksomheder ind de rigtige steder. Kontaktpunktet for enkelte 
lovpligtige samarbejder skal omplaceres i administrationen. 
 
I alt ca. 0,3 mio. kr. i 2021 kr. og 0,55 mio. kr. fra 2022. 
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Spørgsmål 
Hvad koster det at indføre minimumsnormeringer? 
  
Svar 
Normeringen beskriver antallet af medarbejdere ansat til at udføre 
pædagogisk arbejde i forhold til antallet af indskrevne børn. Normeringen 
udtrykkes som antal børn pr. voksen. 
 
En forøgelse af normering fra nuværende niveau i Hørsholm Kommunes 
dagtilbud til et niveau svarende til BUPL’s anbefalede minimumsnormering 
i vuggestue og børnehave vil betyde en årlig meromkostning på 30,2 mio. 
kr. Det fremgår af tabel 1. 
 
Tabel 1: Minimumsnormering i dagtilbud ekskl. ledelse 

Tilbud 
BUPL's anbefaling til 
minimumsnormering  

Nuværende 
normering i 
Hørsholm 
Kommune i 2020 

Ændring i 
normering 

Årlig meromkostning 
til 
minimumsnormeringer 

Vuggestuebørn 
(0-2 årige) 

3 4,35 1,35 15,9 

Børnehavebørn 
(3 årige - 
skolestart) 

6 9,28 3,28 14,2 

Kilde: https://bupl.dk/bupl-mener/minimum/ og ressourcetildeling til 
Hørsholm Kommunes dagtilbud for 2020. 
 
Hørsholm Kommunes normeringsdefinition er direkte sammenlignelig med 
BUPL’s  normeringsdefinition, da præmisserne for opgørelserne er ens. 
Dvs. at i både BUPL’s og Hørsholm Kommunes opgørelse indgår kun 
pædagoger og pædagogmedhjælpere dvs., at normeringen er uden tid til 
ledelse, ekstra støttemidler, ansatte i administration, køkken, rengøring og 
pedelfunktioner mv. 
 
Regeringen har afsat 500 mio. kr. i 2020 til gradvis indførelse af 
minimumsnormeringer frem mod 2025. Beløbet for 2021 er ikke på plads 
endnu, men indgår i finanslovsforhandlingerne. Regeringen har endvidere 
endnu ikke lagt sig fast på hvilken definition af minimumsnormering, 

 

Notat 
Politisk bestilling - spørgsmål 48   
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Regeringen vil bruge. Det er dog tilkendegivet, at der sigtes mod 1 voksen 
til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn. 
 
Det bemærkes endelig, at i nogle eksterne opgørelser indgår fx ledelse i 
normeringen, og man skal derfor være varsom med at sammenligne på 
tværs af kommuner. Tilsvarende kan forskelle også skyldes varierende 
lokalpolitiske prioriteringer af området. 
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Ændring prisfremskrivning 
 
Nedenfor er tre eksempler på en mindre prisfremskrivning end den 
udmeldte fra KL. 
 
I eksemplerne er friholdt følgende områder: 

• Løn  
• Overførsler til personer 
• Indtægter 
• Brændsel og drivmidler 
• Betalinger til Stat/Regioner/Kommuner 
• Forsyning, renhold, skatter, forsikringer og lejemål 
• IT og telefoni 

 
På ovennævnte områder fastholdes den nuværende fremskrivning. 
 
De tilbageværende områder er gennemsnitligt fremskrevet med 1,47%.. 
 
Vælger man i stedet at fremskrive med hhv. 00, 0,5 og 1,0% kan opnås 
følgende besparelser: 
 
  2021 2022 2023 2024 
Ingen fremskrivning 3.989.800 3.969.000 3.968.500 3.963.100 
Fremskrivning 0,5 % 2.632.700 2.616.900 2.618.700 2.611.900 
Fremskrivning 1,0 % 1.275.600 1.264.900 1.268.800 1.260.800 

 
Ved ingen prisfremskrivning er fordelingen på de enkelte politikområder: : 
 
Tekst 2021 2022 2023 2024 
001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 342.500 343.600 351.600 342.600 

10 Byudvikling 200 200 200 200 
11 Veje og grønne områder 315.300 316.400 324.400 315.400 
12 Miljø 27.000 27.000 27.000 27.000 

003 Børne- og Skoleudvalget 987.400 1.046.500 1.046.500 1.046.500 
30 Institutioner for børn og unge 110.500 110.500 110.500 110.500 
31 Undervisning 666.300 666.300 666.300 666.300 
34 Børn og unge med særlige behov 210.600 269.700 269.700 269.700 

 

Notat 
Vedrørende  
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Direkte tlf. 4849 1166 
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004 Social- og Seniorudvalget 1.742.142 1.742.142 1.742.142 1.742.142 
41 Ældre, sundhed 1.336.342 1.336.342 1.336.342 1.336.342 
42 Social og psykiatri 405.800 405.800 405.800 405.800 

005 Sundhedsudvalget 237.800 237.800 237.800 237.800 
51 Sundhed 233.000 233.000 233.000 233.000 
52 Børn og unges sundhed 4.800 4.800 4.800 4.800 

006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 273.910 244.210 243.410 243.410 
60 Kulturhus Trommen 169.820 169.820 169.820 169.820 
61 Kultur og Fritid 59.000 29.300 28.500 28.500 
62 Musikskolen 13.490 13.490 13.490 13.490 
63 Idrætsparken 31.600 31.600 31.600 31.600 

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 258.900 258.900 258.900 258.900 
70 Arbejdsmarked og job 170.800 170.800 170.800 170.800 
75 Tværgående Borgerforløb 78.000 78.000 78.000 78.000 
79 Erhverv og turisme 10.100 10.100 10.100 10.100 

008 Økonomiudvalget 147.162 96.262 88.562 92.190 
80 Administration og Planlægning 103.962 53.062 45.362 48.990 
83 Ejendomme & Service 43.200 43.200 43.200 43.200 

Total 3.989.814 3.969.414 3.968.914 3.963.542 
 
 
For et gennemsnits plejehjem/skole/daginstitution vil det betyde en 
manglende fremskrivning af deres budgetter på hhv. 100.000 kr./68.000 
kr./4.000 kr. 
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Spørgsmål 
Der ønskes et resume af svar på nedenstående spørgsmål: 
 
Hvis vi gennemfører forslagene: ”klimaforebyggelse i det geografiske område”, 
”grøn indkøbspolitik” og ”klimakommune: omstilling af naturgasopvarmede 
ejendomme”, vil vi så nå en 2 % reduktion i Co2, og derved (igen) kalde os 
klimakommune? 
 
Der står i sidstnævnte forslag, at potentialet i omstillingen er 330-500 ton Co2 
over en 10-årig periode, hvilket ikke isoleret giver en tilstrækkelig årlig 
nedsættelse af Co2 (Vi skal nedsætte med 85 ton om året for at nå 2 %). 
 
Hvis svaret er ja (dvs. administrationen føler sig overbevist om, at vi vil nå målet 
med disse forslag): hvor mange af forslagene kræves gennemført for at nå dette 
mål? 
 
Hvis svaret er nej, så vil jeg bede dem udarbejde et forslag til, hvordan vi kan føle 
os sikre på at nå dette mål. 
 
 
Svar 
Resume: 
Vi kan ikke garantere at nå en 2% reduktion CO2 hvert år, specielt fordi udsving i 
forbrug af varme, el og brændsel i de kommunale ejendomme varierer kraftigt 
over årene og kan påvirke resultatet meget.  
 
Følgende budgetforslag giver CO2-reduktioner i Klimakommune-regnskabet: 

• Budgetforslag nr. ØU 1, politikområde 83 "Klimakommune: omstilling af 
naturgasopvarmede ejendomme" giver CO2-reduktioner i 
Klimakommune-regnskabet og bidrager væsentligt til at nå 2 % CO2-
reduktion og understøtter Hørsholmstrategien.  

 
Baggrundsnotater, budget 2021-2024 
 
MPU 50: Klimaforebyggelse i det geografiske område, grøn indkøbspolitik 
og klimakommune - Resume 

Dato: 02.09.2020 
 
 

Center for By og Miljø 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Katrine Langer 

Centerchef 
kla@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849  



 

 

  
Vedrørende ny overenskomst Notat 

  

 

2/6 

• Budgetforslag nr. ØU 4, politikområde 83 ”Digitaliseret energiforbrug i 
Hørsholm Kommunes ejendomme” giver reduktioner i 
Klimakommuneregnskabet.  

 
Følgende budgetforslag medfører ikke CO2-reduktioner i Klimakommune-
regnskabet, men bidrager til CO2-reduktion i kommunen som helhed: 

• Budgetforslag nr. MPU 3, politikområde 12 "klimaforebyggelse i det 
geografiske område" medfører ikke reduktioner i Klimakommune-
regnskabet, men giver reduktioner for det geografiske klimaregnskab til 
at nå målet om 40 % CO2-reduktioner.  

• Budgetforslag nr. MPU 6, politikområde 12 "Grøn indkøbspolitik 
uddannelse 600.000, økologisk indkøb 1.00.000" medfører ikke CO2-
reduktioner i Klimakommune-regnskabet eller det geografiske 
klimaregnskab, men understøtter kommunens Klimapolitik og 
Hørsholmstrategien.  

 
Fra igangværende tiltag – f.eks. nogle af anlægsfremrykningerne - forventes en 3,0 
% reduktioner i 2020 og 2,1 %. i 2021. 
  
Kommunalbestyrelsen kan øge sikkerheden for at opnå 2 % reduktioner i 
Klimakommuneaftalen ved at prioritere finansiering af yderligere projekter, der 
giver reduktioner i Klimakommuneregnskabet. Det er f.eks. LED i al vej- og 
bygningsbelysning, skifte til elbiler i hele kommunens bilflåde, opsætte 
ladestandere på kommunale arbejdspladser, udarbejde grøn rejsepolitik eller 
forhøje energirenoveringspuljen til kommunale ejendomme. Disse konkrete 
projekter er beskrevet nederst i notatet, pkt. 3.  
 
 
 
 
Oprindelige notat: 
 
Kan Hørsholm kalde sig Klimakommune, hvis de 3 budgetforslag godkendes? 
Isoleret set er svaret nej. Forklaring følger nedenfor. 
  
Budgetforslag nr. MPU 3, politikområde 12 "klimaforebyggelse i det geografiske 
område"  
Budgetforslaget indeholder projekter for kommunen som virksomhed 
(Klimakommune), men indeholder udelukkende indsatser målrettet borgere og 
erhverv med henblik på at opnå Hørsholms overordnede reduktionsmål om 40 % i 
2030. Det er f.eks. borgerarrangementer om energibesparelser, energirådgivning 
til boligforeninger, LED-kampagner til virksomheder osv.  
Dette budgetforslag har derfor ingen indvirkning på målet i Klimakommuneaftalen 
om at reducere med 2 %/år, da projekter ikke er målrettet kommunens ejerskab, 
f.eks. egne bygninger, biler osv. Fordeling af CO2-udledninger: 

- Virksomheden Hørsholm Kommune (Klimakommune): står for ca. 3 % 
af alle udledninger i kommunen 

- Resten af kommunen (borgere og erhverv): står for ca. 97 % af alle 
udledninger i kommunen 

 
Kommunalbestyrelsen kan med fordel godkende budgetforslaget, hvis der fortsat 
skal arbejdes med at reducere CO2 fra borgere og erhverv.  
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Budgetforslag nr. MPU 6, politikområde 12 "Grøn indkøbspolitik uddannelse 
600.000, økologisk indkøb 1.00.000" 
CO2-regnskabet for kommunen som virksomhed indeholder ikke data for 
vareindkøb, herunder mad, kontorartikler, IT, mv. Årsagen er, at 
beregningsmetoden for varers CO2-indkøb er ekstremt omfattende og metoden 
vil være for upræcis og usikkerheden så stor, at resultatet ikke vil kunne anvendes 
i praksis. Det gør dog ikke budgetforslaget til et klimamæssigt mindre relevant 
tiltag. Arbejdet med en grøn indkøbspolitik viser, at kommunen læner sig op ad 
Klimapolitikkens princip med at gå forrest og sætte det gode eksempel ved at 
sætte krav til indkøb i en bredere bæredygtig forstand, herunder med hensyn til 
bl.a. CO2, natur gennem f.eks. økologi, færre kemikalier, miljøvenlig emballage, 
osv. Såfremt det vedtages, vil projektet gå ind under Klimakommune-indsatser på 
trods af, at det ikke kan ses i en CO2-reduktion i CO2-regnskabet. Det centrale i 
Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening er, at kommunen 
aktivt arbejder arbejde med at reducere CO2-reduktioner i alt hvad kommunen 
gør, også de projekter, der ikke kan ses i regnskabet. Arbejde med grønne indkøb 
samt økologi betyder, at Hørsholm Kommune kan blive Klimakommune Plus.  
 
Kommunalbestyrelsen kan med fordel godkende budgetforslaget, hvis der ønskes 
at en grønne indkøbspolitik og mulighed for at blive Klimakommune Plus.  
 
Budgetforslag nr. ØU 1, politikområde 83 "Klimakommune: omstilling af 
naturgasopvarmede ejendomme" 
Dette er ét tiltag i Klimakommune-handlingsplanen, hvor de kommunale 
ejendomme der i dag varmes op med naturgas, som er fossilt, gradvist skifter til 
en grøn varmeforsyning, f.eks. fjernvarme eller varmepumpe. Det omtalte CO2-
potentiale på 330-500 ton CO2 dækker kun CO2-gevinsten ved at skifte 
varmekilde over en 10-årig periode. Med nærværende budgetforslag forventes en 
reduktion på mellem 30-50 ton CO2 alene i 2021, men analyse af, hvor mange 
flere ejendomme der kan nås indenfor budgettet i 2022, 2023 og 2024, er i gang.  
Derudover kommer der energirenovering, hvilket ofte er nødvendigt, når der 
skiftes til f.eks. varmepumper. Udover de kommunale ejendomme er der også 
andre CO2-reducerende projekter i gang, som alle bidrager til at nå det årlige 2 %-
mål. Det er f.eks. LED i vejbelysning og flere elbiler i bilflåden i stedet for 
nuværende diesel, benzin og hybridbiler.  
 
Kommunalbestyrelsen kan med fordel godkende budgetforslaget, idet det bidrager 
til Klimakommune-målet. 
 
Kan administrationen garantere, at der opnås 2 %-reduktion årligt? 
På baggrund af politiske beslutninger og budgetprioriteringer ajourføres 
handlingsplanen i en detaljeres arbejdsplan, som skemalægger hvordan der opnås 
2 % år for år.   
 
På trods af, at tiltag på papiret opnår minimum 2 % reduktion, så kan 
administrationen ikke garantere, at de 2 % opnås. Det skyldes bl.a., at regnskabet 
– qua dets relativt lille størrelse – er meget følsomt overfor udsving i 
energiforbruget. Det kan være ekstra brug af varme, el eller mere kørsel, der leder 
til større forbrug, eller beslutninger om længere åbningstider i svømme- eller 
skøjtehal. En umiddelbart lille ændring, men som leder til et stort ekstraforbrug. 



 

 

  
Vedrørende ny overenskomst Notat 

  

 

4/6 

Det kan også være, at tiltag af andre årsager, ikke har haft den ønskede effekt, 
som det var tilfældet med hybridbilerne i hjemmeplejen. 
 
I 2020 og 2021 forventes følgende CO2-effekt fra igangværende tiltag: 

• Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme (Materielgården m.fl.) – 
7,6 ton CO2 i 2020 og 51,4 ton CO2 i 2021 

• LED i en del af vejbelysning (25 %) – 17 ton CO2 i 2020 og 34 ton CO2 i 
2021 

• LED på alle skoler – 53,1 ton CO2 i 2020 
• Velfærd frem for Mursten – 49,6 ton CO2 i 2020 

 
2020: 127,3 ton CO2 svarende til 3,0 %.  
2021: 85,5 ton CO2 svarende til 2,1 %.  
 
Årsagen til, at CO2-gevinsten fordeler sig over begge år er, at CO2-gevinsten for et 
tiltag først har effekt fra det øjeblik det implementeres, og et år frem.  
 
Hvordan kan politikere føle sig sikre på at nå målet og hvad kan de gøre? 
 
1. Fastholde projekter i budgetaftale 2020-2023 
Projekter, der bidrager med at reducere energiforbrug og dermed CO2-
reduktioner, bør prioriteres. I budgetaftale 20-23 er det bl.a.: 

• Energirenovering af de kommunale ejendomme: 2.000.00 i 2020, 
4.118.400 i 2021 og 8.236.800 i 2022. Tiltag kan lånefinansieres.  

• LED i vejbelysning 7.787.600 kr. i 2020 (udmøntes i 2020 jf. 
anlægsfremrykninger). Tiltag kan lånefinansieres.  

 
Kommunalbestyrelsen kan med fordel sikre, at beløb til allerede afsatte projekter 
fastholdes.  
 
2. Prioritere budgetforslag i budgetaftale 2021-2024 
Nedenstående giver energibesparelser i kommunens ejendomme, og bidrager 
derfor positivt til at nå Klimakommune-målet.  
 
• Budgetforslag nr. ØU 4, politikområde 83 ”Digitaliseret energiforbrug i 

Hørsholm Kommunes ejendomme”.  
Dette forslag er et Klimakommuneforslag. Forslaget muliggør, at kommunen 
kan overvåge og visualisere energiforbruget på døgnniveau for varme, og 
timebasis for elforbrug. Dermed også kan sætte målrettet ind, der hvor der er 
et unormale og høje energiforbrug. Det er ikke muligt i dag, idet der dels 
mangler fjernaflæsning for varme i flere ejendomme, og dels fordi der ikke er 
et ”energiovervågningssystem”, som samler og visualisere al data ét sted. 
Tiltaget er et afgørende redskab for fremover at reducere CO2 fra el- og 
varmeforbruget i kommunale ejendomme, på vejareal og for vandforbrug.  

 
• Budgetforslag nr. ØU 1, politikområde 83 "Klimakommune: omstilling af 

naturgasopvarmede ejendomme", jf. beskrivelse ovenover. 
• Budgetønsker omhandlende øvrige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, 

bl.a. projekter på Rungsted Skole  
 
Kommunalbestyrelsen kan med fordel godkende disse budgetforslag.  
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3. Andre projekter, som Kommunalbestyrelsen kan prioritere fremadrettet, evt. 
i budgetaftalen 2021-2024 
 

Elbiler i kommunens egen bilflåde  
Når der skal laves ny leasingaftale for hjemmeplejens biler (som i dag hybridbiler) 
pr. 1.4.2022 bør der stilles krav om emissionsfrie biler. Økonomien for leasing og 
brændsel (el) belyses ved udbud, men udgiften forventes ikke at ligge meget 
højere end nuværende driftsudgifter til bilerne. Der estimeres en CO2-besparelse 
for elbiler i hjemmeplejen på 50 ton CO2. Derudover er det nødvendigt at sætte 
ladestandere op til hjemmeplejens samt øvrige biler, som kommunen ejer eller 
leaser, bl.a. tilsyns- og mødebiler, m.fl.  
 
Kommunalbestyrelsen kan afsætte 4 mio. kr. i 2021 til klargøring af elnet, 
gravearbejder og opsætning af ladestandere til kommende elbiler i hjemmeplejen 
og andre biler. 
 
Øget fokus på CO2-belastende projekter  
Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at projekter, som vedrører et øget 
energiforbrug og øget CO2, enten skal behandles i Miljø- og Planlægningsudvalget 
med henblik på at drøfte, hvordan det øgede energiforbrug kan imødegås, eller 
det pågældende udvalg skal redegøre for, hvordan projektets CO2-stigningen 
imødegås på anden måde, f.eks. som et fat punkt i sagsfremstillingen.  
 
Kommunalbestyrelsen kan med fordel anmode om procedure, der sikrer 
klimahensyn i sager på tværs af de politiske udvalg.  
 
LED i al vejbelysning (resterende 75 %)  
I ”Belysningsstrategi 2020-2025, Del 3 – Renoveringsplan” vil udskiftning af de 
sidste 75% af belysningen i perioden 2023-28 (6 år) koste ca. 4 mio.kr. årligt dvs. 
en totalomkostning på 24 mio.kr. Der skal være udskiftet 25% i 2023. Når 
resterende 75 % af vejbelysning er skiftet til LED kan opnås en CO2-gevinst på i alt 
ca. 120 ton CO2. Projektet kan lånefinansieres. 

 
Kommunalbestyrelsen kan vælge at fremrykke og komprimere udskiftningen, f.eks. 
ved at afsætte 6 mio. kr. årligt i hhv. 2021, 2022, 2023 og 2024.  

 
 

Forhøje energirenoveringspulje 
Ejendomme bliver løbende renoveret og alle kommunale skoler har i 2019/2020 
fået LED-belysning, men en del kommunale ejendomme har stadig energislugende 
lysstofrør, sparepærer, osv. LED har en kort tilbagebetalingstid, ofte helt ned til 2-
3 år, hvorefter der er tale om økonomiske besparelser for kommunen og kan 
lånefinansieres.  
 
Kommunalbestyrelsen kan forhøje pulje til energirenovering 2 mio. kr. årligt i 
perioden 2021-2024 til at fortsætte gennemgang og udskiftning af LED i 
ejendomme.  
 
Ladestandere på kommunale arbejdspladser til medarbejdere  
I Klimakommuneregnskabet 2020 inkluderes CO2-udledning fra 
medarbejderpendling. 80 % af kommunens ansatte, svarende til 1320 biler, kører i 
bil til arbejde. Ved at give bilpendlere mulighed for at kunne lade op på 
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arbejdspladsen kan kommunen nudge til, at ansatte i Hørsholm Kommune vælge 
en elbil til arbejde. Hvis alle bilpendlere skifter til en elbil, vil antallet af 
ladestandere beløbe sig på op til 120 mio.kr.  
 
Kommunalbestyrelsen kan afsætte 1 mio. kr. i 2021 til første spadestik med at 
opsætte ladestandere til på udvalgte kommunale arbejdspladser.  
 
Grøn rejsepolitik 
I Klimakommuneregnskabet 2020 inkluderes CO2-udledning fra 
medarbejderpendling. En handling, der kan skære i CO2 herfra er, at 
Kommunalbestyrelsen kan vedtage en rejsepolitik for rejser i kommunalt 
anliggende, herunder bud på klimakompensation for f.eks. flyrejser. 
Kommunalbestyrelsen kan også afsætte penge til indkøbe af elcykler eller 
elløbehjul, som kommunalt ansatte kan bruge i forbindelse med møder, tilsyn, 
eller udflugter i børnehaver, når afstanden er kort. 
 
Kommunalbestyrelsen kan afsætte 20.000 kr. i 2021 til udarbejdelse af rejsepolitik, 
herunder udarbejdelse af økonomisk incitamentsstruktur til at vælge klimarigtige 
rejseformer. 
 
Kommunalbestyrelsen kan afsætte 100.000 kr. til indkøb af klimarigtige 
transportmidler, f.eks. elcykler, elladcykler og løbehjul til kommunalt ansatte.  
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