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MPU 1: Informationsskærme i Midtpunktet 

Spørgsmål: 
For år tilbage agiterede jeg for at få sat informationsskærme op i 
Midtpunktet, så borgerne også her kunne se, hvilke tilbud Trommen 
kommer med. Er det muligt at fiske det budgetnotat op og genberegne 
omkostningerne? Desuden kunne jeg ønske mig samme information på 
skærme på centrale steder i vores plejecentre. Hvordan er mulighederne, 
og hvad ville det koste? 
 
 
Svar: 

For at opsætte skærme i Midtpunktet, kræver det en tilladelse fra ejer, da 
Midtpunktet er privat ejet.   

Omkostningerne til opsætning af ex. 5 skærme i Midtpunktet forventes at 
udgøre ca. 225.000 kr. – svarende til ca. 45.000 kr. pr. skærm. 
Omkostningerne dækker udgifter til indkøb og opsætning af selve 
skærmen, computer og SIM-kort, så skærmene kan fjernbetjenes. Hertil 
kommer omkostninger til elforbrug, drift og vedligeholdelse af både 
hardware og software, som forventes at være ca. 100.000 kr. for 5 
skærme. 

Skærmleverandøren anbefaler en mindre, og skråt stillet skærm til 
plejecentrene. Omkostningerne til opsætning af ex. 10 skærme på 
plejecentrene forventes at koste ca. 280.000 kr. – svarende til ca. 28.000 
kr. pr. skærm. Omkostningerne dækker udgifter til indkøb og opsætning af 
selve skærmen, computer og SIM-kort, så skærmene kan fjernbetjenes. 
Hertil kommer omkostninger til elforbrug, drift og vedligeholdelse af både 
hardware og software, som forventes at være ca. 100.000 kr. for 10 
skærme. 

Sidst skal der afsættes ressourcer til formidling af den nye 
informationskanal. På baggrund af erfaringerne med f.eks. Facebook, 
forventes det, at kommunikationsteamet skal bruge ca. 7 timer/uge på den 
nye informationskanal. Dette svarer til ca. 130.000 kr. årligt.   
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MPU 2: Bykoordinator tilknyttet Hørsholm Kommunes administration 
 
Spørgsmål  
Beregning på en Bykoordinator der er knyttet til Hørsholm Kommunes 
administration for at styrke sammenhængskraften på tværs af 
enhederne. Motivationen for arbejdet er at styrke detailhandlen i 
bymidten og bylivet generelt på tværs af bycentrene i Hørsholm 
Kommune. Ydermere er fokus at styrke udviklingen af Hørsholm Kommune 
som en attraktiv kommune for bosætning, handel og turisme. 
En Bykoordinator, til at være primus motor på fremdrift af aktiviteter og 
sammenhængskraften i bymidten og Hørsholms byliv. (Mere info se 
kommisorium BySamarbejde)  
 
 
Svar 
Der er udarbejdet budgetønske til budget 2022-2025. Der henvises til forslag til 
driftsønsker MPU 8: Fastholdelse af Bysamarbejdet  
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MPU 3: Flagalle på Kongevejen fra PH Park til Ridebanen 
 
Spørgsmål 
Dansk Folkeparti ønsker at få belyst muligheder for, at Kongevejen fra PH 
Park til Ridebanen ved festlige lejligheder kan omdannes til en flagallé. 
 
Svar 
Det er vurderet, at der er behov for ca. 150 stk. flagstænger fra PH Park til 
Ridebanen (en strækning på 1,5 km), med ca. 20m afstand mellem hver 
flagstang. 
Når der ikke flages, skal flagstængerne tages ned og sættes i depot. 
 
Der er her lagt til grund, at der flages tre gange årligt. Hvis der skal flages 
oftere, vil det øge prisen på driften og vedligehold. 
Derudover kan der være flere dage i træk, hvor der flages, og hvor flagene 
tages ned kl. 20 og hejses igen næste morgen. Dette er ikke medregnet i 
budgettet. 
Monteringen er beregnet ud fra montering af fortovsbeslag i jord. Der er 
ikke taget højde for asfalt, brosten, særlige fliser etc. Denne post må 
påregnes at blive forøget. 
 
Nedenstående er et prisoverslag med forbehold: 

Etableringsomkostninger Prisestimat 
Flagstænger, 150 stk. 186.000 kr. 
Flag 18.000 kr. 
Flagkroge 300 kr. 
Montering 800 kr. 
I alt etableringsomkostninger 212.300 kr.  
  
Årlig drift og vedligehold Prisestimat 
Drift (kørsel, opsætning, hejsning 
og nedtagning af flag) 

120.000 kr. 

Vedligehold (vask og tørring af 
flagstænger og flag) 

32.000 kr. 

Depot 5000 kr. 
Uforudsete poster 50.000 kr. 
I alt årlig drift 207.000 kr.  

 
I andre kommuner står frivillige eller handelsforeningen for at flage. Dette 
er inkl. opsætning og nedtagning af flagstænger, hejsning og nedtagning af 
flag, vedligeholdelse af flag og flagstænger, samt kørsel til og fra depot. 
 
Antagelser i ovenstående: 
Flagstængerne rengøres efter behov. 
Det vurderes at det tager to mænd tre dage at opsætte 150 flagstænger, 
inkl. at hejse flag. 
Det vurderes at det tager 3 dage at nedtage flag og flagstænger og lægge 
dem i depot. Da der ikke er plads på materielgården, skal depotet lejes. 
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MPU 4: Udskiftning af alle gadelamper til LED-pærer 
 
Spørgsmål 
Hvor meget mangler der i, at vi får skiftet alle gadelamper til LED-pærer. 
 
Svar 
Vi har i alt 6.700 lyspunkter, hvor af ca. 1.700 lyspunkter på nuværende 
tidspunkt er udskiftet til LED. Der mangler således ca. 5000 lyspunkter for 
at få skiftet alt gadebelysning til LED.  
En gennemsnitlig udskiftning til LED koster ca. 4.500kr, der skal derfor 
afsættes ca. 22,5 mio. over den næste årrække, for at udskifte alle 
lyspunkter.  
SEAS-nve har beregnet, at når vi har skiftet de resterende 5000 lyspunkter, 
vil vi opnå en årlig besparelse på ca. 1.500.000 kr. på elforbrug og 
driftsomkostninger, samt en årlig besparelse på 121 tons CO2 

 
Udskiftning af gadebelysning kan lånefinansieres. 
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MPU 5: Asfalt på cykelstier 

Spørgsmål 
Hvor blev den million der blev afsat i budgetforlig 2020 til asfalt på 
cykelstier brugt? 

 
Svar 
I budgetforlig 2020 blev der afsat 1 mio. kr. til asfalt på cykelstier. Hermed 
følger en orientering om de arbejder som beløbet har finansieret. 
 
Udførte arbejder i 2020 
Disse cykelstier fik ny asfalt i 2020: 

A. Bukkeballevej, mellem Helenevej og Byskellet, i begge sider af 
vejen 

B. Skolesti, mellem Vallerød Skole og Vallerødgade 
C. Kystbanestien, mellem Gl. Vallerødvej og bro til Idrætsparken 
D. Alsvej, mellem Ørbæksvej og Bolbrovej, i begge sider af vejen 
E. Østre Stationsvej, mellem Rungstedvej og stationsforpladsen, i 

begge sider af vejen 
F. Stadionalle v. cykelparkering 
G. Stadionalle, langsgående, i begge sider af vejen 
H. Bolbrovej, mellem Alsvej og Fredensvej, i østgående spor 
I. Bolbrovej, mellem Stadionalle og broen over Kystbanen, i 

vestgående spor 
J. Folehavevej, mellem Helleholm og ny krydsningshelle, vestgående 

spor 
 
2021 
Den sidste cykelsti får først udført ny asfalt i 2021 pga. anlægsarbejde på 
strækningen i 2020. Det er cykelstien fra sydenden af Gl. Hovedgade, 
under Hørsholm Kongevej og frem til kommunegrænsen. Her blev 
stitunnellen renoveret i 2020. 
 
Se evt. kort på de følgende sider. 
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A. Bukkeballevej, mellem Helenevej og Byskellet, i begge sider af vejen 

 
 
B. Skolesti, mellem Vallerød Skole og Vallerødgade 

 
 
C. Kystbanestien, mellem Gl. Vallerødvej og bro til Idrætsparken 

 
 
  



  
 Notat 

  

 

8/11 

D. Alsvej, mellem Ørbæksvej og Bolbrovej, i begge sider af vejen 

 
 
E. Østre Stationsvej, mellem Rungstedvej og stationsforpladsen, i begge 
sider af vejen 
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F. Stadionalle v. cykelparkering 

 
 

G. Stadionalle, langsgående, i begge sider af vejen 
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H. Bolbrovej, mellem Alsvej og Fredensvej, i østgående spor 

 
I. Bolbrovej, mellem Stadionalle og broen over Kystbanen, i vestgående 
spor 
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J. Folehavevej, mellem Helleholm og ny krydsningshelle, vestgående spor 

 
 
2021 – Gl. Hovedgade 
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Spørgsmål 
Hvad vil det koste at hæve lønniveauet for lærere til niveauet for 
Fredensborg og andre nabokommuner? 
 
Svar 
I tabellen herunder fremgår den gennemsnitlige årsløn1 for lærere m.fl. i 
folkeskolen og specialundervisning i hhv. Hørsholm Kommune, 
Fredensborg Kommune og øvrige omegnskommuner2 i 2021.  
 
Tabel 1. Gennemsnitlig årsløn i kr. for lærere fordelt på kommuner 

 Løn Forskel  
Hørsholm Kommune 539.153  
Fredensborg Kommune 539.943 -790 
Omegnskommuner 541.745 -2.592 

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Beregning på baggrund af lønudtræk 
for feb. 2021 
 
I tabellen herunder vises den gennemsnitlige årsløn for lærere m.fl. i 
folkeskolen og specialundervisning for 11 udvalgte kommuner i Region 
Hovedstaden.  
 
Tabel 2. Gennemsnitlig årsgrundløn i kr. for lærere indekseret og fordelt på kommuner 

Kommune Antal Løn i alt  Indeks 

Egedal 417 529.245 97,7% 

Halsnæs 195 538.270 99,4% 

Hørsholm 192 539.153 99,5% 

 
1 I den gennemsnitlige årsløn er medregnet grundløn, centralt aftalte tillæg, lokalt 
aftalte tillæg, særydelser, feriegodtgørelse, pension og beregnet pension for 
tjenestemænd 
2 Omegnskommuner: Egedal, Halsnæs, Helsingør, Gribskov, Frederikssund, 
Hillerød, Rudersdal, Allerød og Lyngby-Taarbæk  
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Helsingør 468 539.517 99,6% 

Fredensborg 318 539.943 99,7% 

Gribskov 229 540.745 99,8% 

Frederikssund 357 543.164 100,3% 

Hillerød 490 543.189 100,3% 

Rudersdal 448 546.909 101,0% 

Allerød 247 548.111 101,2% 

Lyngby-Taarbæk 485 549.792 101,5% 

Gennemsnit 350 541.640 100,0% 

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Beregning på baggrund af lønudtræk 
for feb. 2021 
 
På baggrund af ovenstående tabeller kan lønniveauet for lærere m.fl. i 
folkeskolen og specialundervisning i Hørsholm Kommune kategoriseres 
som ”under-gennemsnittet” i forhold til de øvrige udvalgte kommuner i 
Region Hovedstaden. Årslønnen for lærere i Hørsholm Kommune er 
således 651 kr. lavere end årslønnen for lærere i Fredensborg Kommune 
og 2.448 kr. lavere end gennemsnitslønnen for de øvrige 
omegnskommuner.   
  
Skal Hørsholm Kommune hæve lønniveauet, så det matcher enten 
Fredensborg Kommune eller de øvrige omegnskommuner, vil det medføre 
en stigning i de samlede udgifter til løn på hhv. ca. 152.000 kr. eller ca. 
499.000 kr. 
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Spørgsmål 
Hvad koster det at have to lærere i alle 0. klasserne? 
 
Svar 
I skoleåret 2021/2022 er der oprettet 10 børnehaveklasser. Hvis der skal 
være to lærere i alle børnehaveklasser, kræver det således 20 
fuldtidsansatte lærere. I den nuværende ressourcetildeling til skolerne 
gives der i børnehaveklasserne midler til at ansætte både lærere og 
skolepædagoger. Lærerandelen af medarbejderne udgør 85 % og 
skolepædagogandelen udgør 15 %. 
 
I besvarelsen beregnes der først på at hæve antallet af fuldtidsansatte 
lærere samt derefter på at hæve antallet af fuldtidsansatte medarbejdere 
med både lærerbaggrund og pædagogbaggrund jf. principperne i skolernes 
ressourceberegning. 
 
Hæve antallet af fuldtidsansatte lærere 
Med de nuværende midler kan der ansættes 15,01 lærere, og det vil 
derfor kræve en fremtidig tilførsel af yderligere midler svarende til 4,99 
fuldtidsansatte lærere for at imødekomme et evt. ønske om at have to 
lærere i alle børnehaveklasserne. Det svarer til en årlig forøgelse af den 
samlede lønsum på 2,7 mio. kr. i forhold til den nuværende 
ressourcetildeling til skolerne jf. tabel 1. nedenunder. 
 
Tabel. 1 Udgift med to lærere 

Personalekategori 
Ønsket antal lærere 
(fuldtidsansatte) 

Nuværende antal 
lærere 
(fuldtidsansatte) 

Ændring i lærere 
(fuldtidsansatte) 

Ændring i 
lønsum i kr. 

Lærere 20,00 15,01 4,99 2.736.560 
Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole 

Hæve antallet af medarbejdere med henholdsvis lærerbaggrund og 
pædagogbaggrund 
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Med de nuværende midler kan der ansættes 18,10 medarbejdere, og det 
vil derfor kræve en fremtidig tilførsel af yderligere midler svarende til 1,9 
fuldtidsansatte medarbejdere for at imødekomme et evt. ønske om at 
have to medarbejdere i alle børnehaveklasserne. Det svarer til en årlig 
forøgelse af den samlede lønsum på 1. mio. kr. i forhold til den nuværende 
ressourcetildeling til skolerne jf. tabel 2. nedenunder. 
 
Tabel. 2 Udgift med to medarbejdere (både lærer og pædagoger) 

Personalekategori 

Ønsket 
medarbejdere 
(fuldtidsansatte) 

Nuværende 
medarbejdere 
(fuldtidsansatte) 

Ændring i 
medarbejdere 
(fuldtidsansatte) Lønsum 

Lærere 16,94 15,01 1,93 1.057.197,49 
Skolepædagoger 3,06 3,09 -0,03 -15.362,71 
I alt 20,00 18,10 1,90 1.041.834,79 

 
Forskellen mellem de to svar 
Det skal bemærkes, at i besvarelse 1 vægter lærerne 100 %. Dvs., at der 
alene sker en forøgelse af lærerne. I besvarelse 2 vægter lærerne 85%, 
dvs., at begge personalekategorier indgår og påvirkes. Forøgelsen af 
lønsummen er derfor mindre i besvarelse 2 end i besvarelse 1, da lønsum 
til allerede ansatte skolepædagoger medgår i besvarelse 2. 
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BSU 3: Genindføre nedlagte stillinger som 
skolevejleder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 
Hvad vil det koste at genindføre de nedlagte stillinger som skolevejleder på 
skolerne mht. erhvervsvalg? 
 
 
Svar 
Vejledning af elever i folkeskolen sker på hver enkelt skole i tæt 
samarbejde mellem UU-vejlederne, klasselærerne og skolens ledelse. UU-
vejlederne er ansat i det fælleskommunale samarbejde UU-Sjælsø. UU-
vejlederne har kontor på skolerne, og tilbyder samtaler med eleverne. 
Herudover deltager de i planlægningen og arbejdet med vejledningen 
målrettet elever3, der har særlige behov for vejledning om uddannelse og 
erhverv. 
 
Der er mellem de deltagende kommuner i UU Sjælsø samarbejdet lavet 
aftale om en basisydelse for vejledning. Hver kommune eller skole kan 
derudover tilkøbe andre opgaver i UU-Sjælsø. 
 
Det fælleskommunale samarbejde blev etableret i 2004, og finansieringen 
af basisydelsen blev tilvejebragt via omlægning af decentrale midler fra 
skolernes ressourcetildeling til centrale midler, hvorfra basisydelsen 
betales. 
 
 
De omlagte midlerne udgør i 2021 1,9 mio. kr., og er niveauet for at 
genindføre (kompensere for) de nedlagte stillinger på skolerne. 
 
Lovgivningen på området er ændret siden 2004, hvor opgaven blev løst af 
en skolevejleder ansat på den enkelte skole. UU-Sjælsø varetager i dag 
både vejlederopgaven på skolerne og andre lovpligtige opgaver på 
området. Det er derfor svært at udpinde økonomi på en enkelt del af UU-
Sjælsøs opgaveløsning - da det er en samlet basispakke kommunerne 
køber, hvori vejledning indgår. 
 

 
3 Elever fra 6. klasse samt unge til og med det 24. år. 
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I budget 2019-20224 blev der truffet beslutning om at udtræde af det 
tværkommunale samarbejde UU-Sjælsø, og i den sammenhæng reducere 
området med 1. mio. kr. Det har efterfølgende vist sig ikke muligt at 
reducere. Kommunalbestyrelsen har derefter truffet fornyet beslutning 17. 
juni 2019 om at genindtræde i UU-Sjælsø.

 
4 (Sag 19/7697) 
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Social- og Seniorudvalgets område 
 

 SSU 1: Muligheder for – og økonomiske konsekvenser af – at 
udbygge tilbud som alternativ til kommunale plejeboliger, herunder 
opførelse af friplejehjem mhp. overholdelse af plejeboliggarantien  

 SSU 2: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de rette 
faglige kompetencer i ældreplejen  

 SSU 3: Etablering af en online platform, hvor ældre kan skabe 
kontakt til hinanden med henblik på fælles, selvorganiserede 
aktiviteter  

 SSU 4: Etablering af legearealer til børn på plejecentrene  
 SSU 5: Velfærdsteknologi (bestilt på SSU-mødet den 17-5-21)  
 SSU 6: Normeringer på plejecentre (initiativretsforslag vedtaget på 

SSU-møde den 22-3-21)  
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SSU 1: Muligheder for – og økonomiske konsekvenser af – at udbygge 
tilbud som alternativ til kommunale plejeboliger, herunder opførelse af 
friplejehjem mhp. overholdelse af plejeboliggarantien  
 
 
Spørgsmål 
 
Der er anmodet om, at der laves ”et budgetnotat til brug for 
budgetforhandlingerne for 2022, der belyser de økonomiske konsekvenser af 
alternative tiltag til at sikre, at Hørsholm Kommune kan overholde 
plejeboliggarantien på to måneder fra en borger bliver godkendt til en 
plejebolig og til boligen tildeles, jf. Servicelovens § 192a og § 54a i Lov om 
almene boliger.  
 
Problemet med overholdelse af plejeboliggarantien kan imødekommes ved at 
etablere flere plejeboliger. Det er imidlertid ikke den eneste handlemulighed en 
kommune har. I lyset af de igangværende drøftelser om plejeboligudbygning 
ønskes belyst, hvilke supplerende strategier for imødekommelse af ældres 
behov for hjælp og støtte, en kommune kan gribe til, herunder om 
mulighederne for udbygning af disse tilbud og de budgetmæssige 
konsekvenser i forhold til at dække behovet ved opførelse af ét alternativt to 
friplejehjem.                                                                                                                                                         
 
En analyse af de faglige muligheder og de økonomiske konsekvenser af 
alternativerne ønskes gennemført med hensyn til et overordnet ønske om at 
begrænse udgiften til ekstern konsulentbistand og hensyn til at processen ikke 
skal sinke kommunens arbejde med at efterleve plejeboliggarantien.” 
 
(Fri)plejehjem er desuden udvalgt som et af de tværgående, overordnede 
budgettemaer i budgetprocessen for 2022-2025, der skulle beskrives 
nærmere, hvilket således også er adresseret i nærværende notat. 
 
Svar 
 
Indledning 
Hørsholm Kommune råder i dag over i alt 236 plejeboliger. Plejeboligerne er 
fordelt på kommunens fire plejecentre – Sophielund (60 boliger), Louiselund 
(90 boliger), Breelteparken (51 boliger) og Margrethelund (35 boliger). 
Boligerne er både målrettet borgere med somatiske lidelser og borgere med 
demens. 
 
Hørsholm Kommune har i de seneste par år - og også aktuelt – haft 
udfordringer med at overholde plejeboliggarantien på to måneder, fra en 
borger bliver godkendt til en plejebolig, og til boligen tildeles, jf. Servicelovens 
§192a og § 54a i Lov om almene boliger. Mere konkret sker, der det, at når en 
borger godkendes til en plejebolig, kan borgeren ønske en bolig på et bestemt 
plejecenter, og dermed stå på den specifikke venteliste. Borgeren kan også 
vælge at søge om en bolig på et vilkårligt plejecenter i Hørsholm og dermed 
stå på den generelle venteliste, og det er i sidstnævnte tilfælde, at Hørsholm 
Kommune skal tilbyde en plejebolig indenfor to måneder.  
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Udviklingen har i perioden været fulgt tæt på møderne i Social- og 
Seniorudvalget, hvor der månedligt har været givet en status omkring 
ventelisten på plejeboligområdet (1). Der har desuden løbende været 
dagsordenspunkter på udvalgets møder, hvor spørgsmål og tiltag omkring 
overholdelse af plejeboliggarantien, herunder etablering af friplejehjem, har 
været drøftet.  
 
Tiltag til overholdelse af plejeboliggarantien 
Udfordringen med hensyn til overholdelse af plejeboliggarantien har været 
genstand for megen fokus, og er søgt løst på flere måder, der har haft både et 
kortere og længere sigte: 
 
Udvidelse af den kommunale plejeboligkapacitet 
Med budgettet for 2020 blev det besluttet at flytte to gæsteboliger – hhv. to 
fra Sophielund og en fra Breelteparken – til de midlertidige pladser og 
omdanne boligerne til plejeboliger. Dette medførte en udvidelse af den 
kommunale plejeboligkapacitet fra 233 til 236. 
 
Etablering af otte ekstra midlertidige plejeboliger  
På udvalgsmøde den 14. juni 2021 besluttede Social- og Seniorudvalget at 
anbefale Kommunalbestyrelsen, at de otte almene ældreboliger på 
Selmersvej 23 ombygges til plejeboliger med indflytning snarest muligt (2). 
Sagen behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i 
Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021. 
 
Begrænsning af borgere fra andre kommuners mulighed for at benytte 
plejeboliger i Hørsholm  
Borgere, der er godkendt til plejebolig, har frit valg af plejebolig på tværs af 
landets kommuner. I Hørsholm Kommune bor der i juni 2020  
51 borgere fra andre kommuner i plejebolig, mens 33 borgere fra Hørsholm 
bor i plejebolig i en anden kommune.  
 
Almenboligloven giver i visse tilfælde og med visse begrænsninger mulighed 
for at afvise borgere fra andre kommuner til en plejebolig i Hørsholm. Social- 
og Seniorudvalget vedtog den 25. oktober 2020 (3) som følge heraf bl.a. en 
justering af praksis for optagelse på venteliste til plejebolig. Justeringen 
indebærer, at borgere fra andre kommuner i særlige tilfælde og 
undtagelsesvist kan afvises at blive optaget på ventelisten til plejebolig i 
Hørsholm, jf. § 58b stk. 2 i Almenboligloven.  
 
Justeringen er ifølge lovgivningen af midlertidig karakter, idet det af 
bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. fremgår, at ”beslutning 
om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste alene giver adgang til at 
opretholde denne undtagelsestilstand i et tidsrum af 6 måneder, hvorefter 
undtagelsestilstanden automatisk ophører, medmindre der træffes beslutning 
om forlængelse med yderligere 6 måneder, under forudsætning af at 
betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Social- og Seniorudvalget besluttede 
på møde den 17. maj 2021 at forlænge undtagelsestilstanden med yderligere 
6 måneder (4). 
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Køb af plejeboligkapacitet i andre kommuner 
I de tilfælde, hvor kommunen ikke aktuelt råder over den nødvendige 
kapacitet af plejeboliger, kan kommunen købe pladser i andre kommuner til 
løsning af det akutte problem og dermed opfylde plejeboliggarantien ved at 
tilbyde en plejebolig i en anden kommune, hvor kommunalbestyrelsen har 
indgået en aftale om anvisningsret. Administrationen undersøgte i foråret 
2020 muligheden for at indgå samarbejde med en nabokommune og købe et 
antal plejeboliger hos dem - mhp. at få dispositionsret til anvisning til 
boligerne. Allerød og Fredensborg Kommuner meldte positivt tilbage herom. 
 
Social- og Seniorudvalget besluttede i forlængelse heraf på møde den 22. juni 
2020 (5) at anmode administrationen om at undersøge interessen blandt de 
borgere/pårørende, der på det tidspunkt stod på kommunens venteliste, for 
at komme på plejehjem i Allerød eller Fredensborg Kommuner, hvorefter 
udvalget igen ville behandle spørgsmålet om en mellemkommunal aftale.    
 
Administrationens undersøgelse af dette viste dog, at da borgerne på 
ventelisten blev kontaktet af visitationen med forespørgsel om, hvorvidt de 
kunne tænke sig en plejebolig i en nabokommune, afviste alle – bortset fra en 
– denne mulighed, og derfor besluttede Social- og Seniorudvalgsmødet på 
møde den 24. august 2020 (6) ikke at gå videre med dette.  
 
Opdatering af plejeboliganalyse 
Social- og Seniorudvalget fik på udvalgsmøde den 22. marts 2021 (7) forelagt 
KL’s Konsulentvirksomheds (KLK) opdaterede plejeboliganalyse for Hørsholm 
Kommune fra februar 2021, som bl.a. pegede på, at der i år 2030 er behov for 
at udvide plejeboligkapaciteten med 13-33 plejeboliger. Dette er et betydeligt 
fald i forhold til den forrige prognose fra 2018, som forudsagde et behov i 
2030 på mellem 58-87 plejeboliger. 
 
Den primære årsag til, at kapacitetsbehovet er noget lavere i 2020 end i den 
forrige analyse, er ændringer i befolkningens faktiske sammensætning, samt i 
befolkningsprognosen (dvs. vurderingen af fremtiden), hvor der forventes 
færre ældre borgere i Hørsholm Kommune end ved den tidligere prognose. 
Der har, i faktiske tal, alene fra 2018 til 2020 vist sig, at der er 49 færre +80-
årige, end det blev forventet oprindeligt. Det er, set i forhold til det lavere 
antal 80+ årige i 2020 end forudsat i 2018, ikke overraskende, at prognosen 
for behovet for plejeboliger nedjusteres. 
 
Prognosen for behovet for plejeboliger i 2030 tager bl.a. afsæt i, at antallet af 
ældre og borgere med demens stiger, at de ældres sundhedstilstand løbende 
forbedres, samt at det nuværende serviceniveau for visitation til plejeboliger 
fastholdes. Disse faktorer – og sammensætningen af kommunale tilbud i 
øvrigt - har betydning for tilrettelæggelsen af den fremtidige ældrepleje i 
Hørsholm Kommune.   
 
KLK bemærker i den opdaterede plejeboliganalyse, ”at analysen ikke i sig selv 
tager højde for en ændret tilbudssammensætning i kommunen, og at såfremt 
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kommunen ønsker at tilbyde flere eller andre løsninger fx i eget hjem, 
reduceres behovet for plejeboliger.”  
 
Friplejehjem 
Social- og Seniorudvalget har af flere omgange haft spørgsmålet om 
etablering af friplejehjem i Hørsholm Kommune på dagsordenen, herunder 
bl.a. på møde den 23. november 2020 behandlet sag om ”Døgntakst i forhold 
til plejehjem” mhp. udbud af etablering og drift af friplejehjem (8).  
 
Kommunalbestyrelsen har ligeledes løbende gennem flere år drøftet 
spørgsmålet om etablering af friplejehjem i Hørsholm Kommune, herunder 
senest på møde den 28. juni 2021, hvor der blev behandlet sager om 
etablering af friplejehjem Ved Klædebo og ved Kokkedal Station, og som det 
blev besluttet, at der skal arbejdes videre med (9). Der er om samme emne 
desuden udarbejdet notat af 9. september 2020 om” Spm. vedr. Friplejehjem 
ved hhv. Kokkedal station og Ved Klædebo” udsendt til Kommunalbestyrelsen 
den 9. september 2020 (10). 
 
Økonomi forbundet med drift af (fri)plejeboliger 
I forhold til drift af plejeboliger beregnes der en intern og en ekstern 
plejehjemstakst. Den interne plejehjemstakst beregnes på baggrund af de 
indtægter og udgifter, som kan henføres til driften på selve plejecentret, 
mens den eksterne plejehjemstakst også inkluderer et overhead til centrale 
funktioner á la lønproduktion, økonomiafdeling, central ledelse, 
forrentning/afskrivning m.v. Den eksterne plejehjemstakst anvendes til 
afregning af bl.a. friplejehjem.  
 
Budgettet til de kommunale plejehjem er baseret på den interne 
plejehjemstakst og udgør 493.000 kr. årligt, mens den eksterne 
afregningstakst udgør 573.000 kr. årligt (fremskrevet til 2021-niveau). Det skal 
bemærkes, at det gælder for begge takster, at det forudsættes, at der 
idriftsættes et helt plejecenter. Taksterne tager udgangspunkt i en 
gennemsnitsberegning på de tre kommunale plejehjem, som spænder fra 35 
til 90 beboere. Hér gælder det, at jo større et plejecenter er, jo billigere er 
taksten pr. beboer. Dette skyldes, at der særligt i forhold til ydervagterne kan 
opnås stordriftsfordele på større plejehjem. Forskellen på taksten mellem 
kommunens mindste plejecenter og største plejecenter udgør 12.000 kr. pr. 
plads årligt. I det omfang, der flytter en beboer fra en anden kommune ind på 
et friplejehjem, skal beboerens hjemkommune betale den fulde (eksterne) 
takst for sin beboer, og forholdet vurderes således for Hørsholm Kommune 
umiddelbart at være udgiftsneutralt. Administrationen har med mail af 27. 
september 2020 mhp. besvarelse af et KB-spørgsmål udsendt notat af 24. 
september 2020 vedr. udligningsordning og finansiering af 
sundhedslovsydelser (11), hvor denne problemstilling er beskrevet nærmere. 
 
Økonomi ved nedbringelse af garanti-venteliste ved øget (fri)plejehjems- 
kapacitet 
Til belysning af de økonomiske konsekvenser af forskellige tiltag til, at 
Hørsholm Kommune kan overholde plejeboliggarantien, kan der bl.a. henvises 
dagsordenspunktet fra Social- og Seniorudvalgets møde den 22. juni 2020 
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”Status på behov og tilvejebringelse af ekstra plejeboligkapacitet” (5), hvor 
grundforskellene i drifts- og anlægsudgifterne mellem friplejehjem og 
kommunale/selvejende plejehjem er beskrevet.  
 
Der blev i forlængelse af drøftelsen i Social- og Seniorudvalget på juni-mødet 
2020, samt bl.a. behandlingen i Miljø- og Planudvalget omkring udviklingen af 
Kokkedals Stationsområde på samme tid, udarbejdet notat af 27. august 2020 
udsendt til Kommunalbestyrelsen den 3. september 2020 om ”Direkte og 
afledte/indirekte udgifter ved etablering af flere (fri)plejehjemspladser” (12).  
 
I notatet påpeges det bl.a., at udgifterne, enten direkte eller indirekte/afledte, 
af at etablere flere plejehjemspladser, enten friplejehjemspladser eller 
kommunale/selvejende pladser, kan kategoriseres på følgende måde: 
 

A. Udgifter ved nedbringelse af ventelisten 
B. Utilsigtet lempelse af visitationspraksis 
C. Udgifter ved hurtig og stor forøgelse af kapaciteten 
D. Udgifter ved etablering af et reelt frit valg 
E. Udgifter, som ikke dækkes via lovgivningen om takster og frit valg 
F. Langsigtede udgifter til profit 
G. Et eller to friplejehjem, og rækkefølgen herfor 

 
I notatet af 27. august 2020 skitseres administrationen svar og bemærkninger 
på de enkelte problemstillinger fra A-G. Til en belysning omkring de 
økonomiske konsekvenser ved etablering af et eller flere friplejehjem mhp. 
overholdelse af plejeboliggarantien, er afsnit A i notatet opdateret nedenfor. 
 
A) Udgifter ved nedbringelse af ventelisten (opdateret juni 2021) 
Det vil medføre en merudgift på ca. 5 mio. kr., hvis alle Hørsholm-borgere på 
ventelisten overgår til en (fri)plejehjemsplads, mens det vil medføre en 
merudgift på ca. 2 mio. kr., hvis Hørsholm-borgerne omfattet af 
plejeboliggarantien flytter ind på et (fri)plejehjem. Det er alene en økonomisk 
betragtning der anlægges, ikke en socialfaglig eller 
politisk/serviceniveaumæssig betragtning. Økonomien forklares nedenfor. 
 
En opgørelse trukket i juni 2021 viser, at der er en venteliste til plejebolig på 
38 borgere, hvoraf 4 borgere kommer fra andre kommuner. Ud af den 
samlede venteliste på 38 borgere, har 24 borgere et specifikt ønske til hvilket 
plejehjem de ønsker at flytte ind på, og er dermed ikke er omfattet af 
plejeboliggarantien på 2 mdr. – 3 borgere på den specifikke venteliste 
kommer fra andre kommuner.  
 
De resterende 14 borgere på ventelisten er således omfattet af 
plejeboliggarantien, hvoraf 8 borgere har overskredet plejeboliggarantien på 
2 mdr. De borgere, som er visiteret til en plejebolig, og som står på venteliste, 
plejes som udgangspunkt af hjemmeplejen, indtil de kan flytte ind i en 
plejebolig. Ud af de 14 borgere, som er omfattet af plejeboliggarantien, 
kommer 1 fra andre kommuner.  
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Nedenfor fremgår det samlede antal borgere på ventelisten samt fordelingen 
af Hørsholm-borgere og borgere fra andre kommuner. Endvidere fremgår det, 
om borgerne er omfattet af plejeboliggarantien, eller om de står på den 
specifikke venteliste, som ikke er omfattet af plejeboliggarantien på 2 mdr.: 
 

Venteliste til plejebolig Hørsholm-
borgere 

Borgere fra 
andre 
kommuner 

I alt 
borgere 

Borgere med specifikt ønske 21 3 24 
Borgere omfattet af 
plejeboliggarantien 

13 1 14 

Borgere i alt 34 4 38 
 
Borgere, som er visiteret til plejebolig, har traditionelt et meget stort 
plejebehov og modtager i gennemsnit ca. 20 timers hjemmehjælp om ugen, 
svarende til en årlig udgift på ca. 420.000 kr. pr. borger.  
 
Udgiften til en friplejehjemsplads forventes at udgøre omkring 573.000 kr. pr. 
borger. I givet fald vil det medføre en merudgift på 153.000 kr. pr. borger, 
som ventelisten nedskrives med. I forhold til borgere fra andre kommuner, vil 
det ikke have betydning for Hørsholm Kommune, at disse borgere overgår til 
et andet (og dyrere) plejetilbud, idet borgernes hjemkommuner betaler for 
plejen.  
 
Nedenfor fremgår forskellige scenarier for hel eller delvis afvikling af 
ventelisten for Hørsholm-borgere og de afledte økonomiske konsekvenser: 
 

Afledt økonomi ved at overgå 
til plejebolig 

Antal 
Hørsholm-
borgere 

Merudgift 
pr. borger 
(tkr.) 

Samlet 
merudgift 
(tkr.) 

Alle Hørsholm-borgere flytter 
ind i friplejebolig 

34 153 5.202 

Hørsholm-borgere omfattet af 
plejeboliggarantien 

13 153 1.989 

 
Af tabellen fremgår det, at det vil medføre en merudgift på ca. 5 mio. kr., hvis 
alle Hørsholm-borgere på ventelisten flytter til en friplejebolig, mens det vil 
medføre en merudgift på ca. 2 mio. kr., hvis alle Hørsholm-borgere omfattet 
af plejeboliggarantien flyttede ind på et friplejehjem.  
 
Da borgere – som er visiteret til en plejebolig - har frit valg i forhold til valg af 
plejebolig, vil man ikke kunne foretage en endelig og entydig beregning over 
merudgifterne til ældreområdet, men det må forventes, at der skal tilføres 
væsentlige budgetmidler ifm. opførelse af (fri)plejehjem.  
 
Udgifterne har ikke sammenhæng med, om det er et friplejehjem eller et 
kommunalt/selvejende plejehjem. Og det er alene en udgiftsbetragtning der 
er lagt ind her, ikke en socialfaglig eller 
kommunalpolitisk/serviceniveaumæssig betragtning.  
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Hensigtsmæssig størrelse på (fri)plejehjem  
Det drøftes ofte, hvordan størrelsen og dimensioneringen af (fri)plejehjem 
bør være, ikke mindst ved nybyggerier. Administrationen har den 1. maj 2021 
udsendt mail med besvarelse af et KB-spørgsmål om størrelsen på plejehjem, 
og mere konkret vedr. ”administrationens vurdering af, hvor få pladser der 
kan være på et plejehjem, hvor institutionen stadig fungerer godt, både 
økonomisk og fagligt” (13). Det fremgår bl.a. af administrationens svar: 
 
”(Fri)plejehjem findes i alle størrelser. Der er eksempelvis kun 9 plejeboliger 
knyttet til det for tiden meget roste (fri)plejehjem Dagmarsminde i Græsted. 
Og ud over landet er plejehjem ligeledes ganske varierende i størrelser. De 
mindste plejehjem har ofte historisk oprindelse; eksempelvis havde Marie 
(stifteren af Fonden Mariehjemmene) fokus på at indrette plejehjem i villaer 
mv. hvorfor Fonden Mariehjemmene; som er en af non-profit friplejehjems 
operatørerne i Danmark, har mange mindre plejehjem. 
 
Hørsholm Kommunes egne plejehjem varierer fra 35 boliger på 
Margrethelund til 90 boliger på Louiselund. Margrethelund er organiseret 
med 21 boliger med terrasse og udgang til parken, samt 14 boliger i 
”hovedhuset” i to etager med syv boliger i hver, mens Louiselund består af 10 
bo-enheder med hver 9 lejligheder. Udover størrelse spiller den konkrete 
fysiske indretning en stor rolle for driften. 
 
I Hørsholm Kommunes tildelingsmodel til plejehjemmene tildeles dels nogle 
basisressourcer til leder, afdelingsleder mv., hvorefter resten af budgettet 
tildeles i henhold til plejecenterets antal boliger. Der er således en 
”favorisering” af de små enheder, da de jo relativt har fx flere 
ledelsesressourcer til rådighed pr. bolig. Imidlertid har de jo også en lang 
række opgaver, som er uafhængig af deres størrelse, så denne ”favorisering” 
skal ikke overdrives. Hertil kommer, at de fysiske rammer relativt set er lidt 
sværere at arbejde i/med, i forhold til at udnytte medarbejderressourcerne 
optimalt. 
 
I nybyggede (fri)plejehjem afhænger den optimale størrelse dels af 
serviceniveauet/taksten, dels af den konkrete fysiske indretning – og endelig 
af developers ønsker til forretning af ejendomsinvesteringen. Når nogle af 
friplejehjem-konsortierne ønsker friplejehjem på 65-70 pladser eller mere, er 
dette ikke nødvendigvis drevet af hensyn til selve plejehjems-driften, men nok 
så meget til muligheden for at få et godt afkast af ejendomsinvesteringen. 
 
Der kan således godt drives nybyggede plejehjem i størrelsen 45-50 pladser 
ud fra en plejehjems-faglig økonomisk og faglig betragtning, når i øvrigt 
taksten (serviceniveauet) er hæderlig, som i Hørsholm.” 
 
Alternativer til udbygning af (fri)plejeboliger 
Problemet med overholdelse af plejeboliggarantien kan imødekommes ved at 
etablere flere (fri)plejeboliger. Det er imidlertid ikke den eneste 
handlemulighed, som en kommune har. Nedenfor redegøres der nærmere 
for, hvilke supplerende strategier for at imødekomme de ældres behov for 
hjælp og støtte, en kommune kan gribe til, herunder om muligheden for 



 

  

  
 Notat 

9/36 

udbygning af disse tilbud. Dette emne blev bl.a. behandlet på møde i Social- 
og Seniorudvalget den 19. april 2021 (13). 
 
Hjemmeplejen 
Hjemmeplejens kapacitet hænger i høj grad sammen med visitationen til en 
plejebolig. KLK’s plejeboliganalyse for 2018 viste bl.a., at borgere i Hørsholm 
Kommune, der visiteres til hjemmehjælp første gang, er mere end to år ældre 
sammenlignet med borgere på landsplan og i omegnskommunerne. Denne 
observation sammenholdt med andre data gør, at KLK i analysen konkluderer, 
at det kan være lidt sværere at blive visiteret til en plejebolig i Hørsholm 
Kommune, samtidig med at kommunen er god til at understøtte borgerne i 
eget hjem.  
 
De fleste borgere ønsker at blive længst muligt i eget hjem med den hjælp og 
pleje, de har behov for, og det vil også - indtil ca. 20 timers hjemmepleje 
ugentligt - være økonomisk fordelagtigt for kommunen at yde hjælpen som 
hjemmepleje, frem for at yde pleje i en plejebolig, som er bemandet med 
personale døgnet rundt. Borgere, der er visiteret til plejebolig, har traditionelt 
et meget stort plejebehov og modtager i gennemsnit ca. 20 timers 
hjemmehjælp om ugen, svarende til en årlig udgift på ca. 420.000 kr. pr. 
borger. 
 
Det er administrationens vurdering, at man ved at afsætte de nødvendige 
ressourcer til sygeplejersker, SOSU-assistenter og -hjælpere, vil kunne tilbyde 
mere hjælp til flere borgere i borgernes eget hjem, så det sikres, at borgerne 
modtager en kompetent og høj faglig pleje i eget hjem – også i de tilfælde, 
hvor man alternativt kunne blive visiteret til en plejebolig. Det 
sker allerede i et vist omfang, idet nogle af de borgere, der venter på en 
plejebolig, passes i eget hjem til de bliver tilbudt en bolig. Derved 
imødekommes borgernes ønske om at være længst muligt i eget hjem, og 
kommunens behov for (de dyrere) plejeboligpladser mindskes. 
 
Aktivitetstilbud 
Hørsholm Kommune har tre ikke-visiterede aktivitetscentre med forskellig 
organisering, driftsform og målgruppe af borgere. Aktivitetscentrene (som vi 
relativt set er velforsynede med) har alle et forebyggende sigte og er med til 
at vedligeholde sociale, kognitive og fysiske kompetencer hos de borgere, der 
benytter sig af tilbuddene. Det er administrationens vurdering, at disse tilbud 
er af høj værdi og i tilstrækkeligt omfang vedligeholder færdigheder. 
 
Dagtilbud 
Hørsholm Kommune har Daghjemmet Kammerhuset, som er et visiteret 
tilbud til hjemmeboende borgere med demens. Kammerhuset kan dagligt 
modtage 21 borgere, som på grund af en demenssygdom har brug for ekstra 
støtte – dels for at aflaste en samlever, dels for at kunne udskyde tidspunktet 
for behov for plejebolig. 
 
Det er administrationens vurdering, at man ved at etablere et lignende tilbud 
for borgere med behov for mere omfattende hjælp til fysiske ting – fx til at 
spise eller til at få et bad – vil kunne give nogle borgere, der ellers skulle flytte 
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i plejebolig, mulighed for at blive længere i eget hjem, og således medvirke til 
at reducere behovet for plejeboliger. 
 
Midlertidige pladser 
Hørsholm Kommune råder over 35 midlertidige pladser, der fungerer som 
genoptrænings-, pleje- og gæstepladser for borgere med behov for et 
midlertidigt ophold, fx efter sygehusindlæggelse eller for at aflaste en 
ægtefælle/samlever. De midlertidige pladser giver kommunen en høj grad af 
fleksibilitet i forhold til hurtigt at kunne imødekomme plejekrævende 
borgeres behov for fx aflastning af kortere varighed. Samtidig vurderes det, at 
pladserne giver mulighed for et bredt udvalg af fx rehabiliterende 
og afklarende tilbud til borgere, der kan vende tilbage til eget hjem. 
 
Nattilbud 
Det kan overvejes at udvide viften af muligheder ved bl.a. at etablere 
nattilbud. Det er administrationens vurdering, at nogle borgere vil kunne blive 
længere i eget hjem, hvis de kunne sove et sted, hvor der var personale til 
stede. Det kunne fx være borgere med demens, som står op om natten og 
derved forstyrrer en evt. ægtefælle. Det kunne også være 
borgere med behov for overvågning om natten pga. sygdom. 
 
Det er administrationens vurdering, at kommunen råder over et tilstrækkeligt 
antal pladser, samt at det forholdsvist høje antal midlertidige pladser er med 
til at forklare, hvorfor dækningsgraden for plejeboligpladser er lavere i 
Hørsholm end i sammenligningskommunerne. 
 
Ældreboliger 
Antallet af ældreboliger kan have betydning for plejeboligbehovet, da en 
ældrebolig i nogle tilfælde kan udskyde tidspunktet for indflytning i en 
plejebolig. Ældreboligerne er indrettet handicapvenligt og kan være med til at 
skabe fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og behov, da indflytning i en 
ældrebolig kan medvirke til, at borgerne kan komme omkring med et 
ganghjælpemiddel eller en kørestol, ligesom det giver 
bedre mulighed for at modtage hjælp (badeværelserne er indrettet mhp. 
disse to muligheder). Dermed tilgodeses borgernes mulighed for at bevare 
mest mulig selvstændighed.  
 
KLK fremhæver i deres analyse fra 2018, at Hørsholm Kommune for 
ældreboligerne har en dækningsgrad på 21 %, hvilket er højere end 
landsgennemsnittet og de kommuner, vi normalt 
sammenligner os med. KLK anbefaler, at dette forhold bør indgå i 
beslutningen om fremtidige kapacitetsudvidelser af plejeboliger i kommunen. 
Det er administrationens vurdering, at antallet af ældreboliger er 
tilstrækkeligt, og at det ved en øgning af ressourcer i hjemmeplejen, vil være 
muligt at give mere hjælp til borgerne i en ældrebolig. 
 
Inspiration fra Sverigesmodellen 
Flere svenske kommuner har erfaringer med, at borgere med store 
funktionsnedsættelser – som tidligere efter vanlige visitationskriterier ville få 
tilbudt en plejebolig – via en intensiv tværfaglig koordineret indsats - kan 
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genvinde deres tidligere funktionsniveau og selvstændighed og dermed 
nedsætte behovet for at udbygge plejeboligkapaciteten 
(Sverigesmodellen).  
 
Indsatsen, som betegnes ”Trygg Hemgång”, starter på sygehuset, hvor 
borgerne identificeres ud fra en vurdering af behovet for øgede indsatser i 
hjemmet ved udskrivelse, og der igangsættes de nødvendige tiltag for, at en 
udskrivelse til borgernes eget hjem er en 
mulighed. Et specielt nedsat tværfagligt rehabiliteringsteam tager over i 
hjemmet med det samme efter udskrivelsen og arbejder målrettet med at 
skabe tryghed for borgeren, samt inddragelse i dagligdagens gøremål ud fra 
en rehabiliterende tilgang. 
 
Indsatsen er et tidsbestemt og afgrænset forløb, hvor der arbejdes med øget 
tryghed, og at borgeren genvinder tidligere funktionsniveau og 
selvstændighed, inden overdragelsen gøres til almindelig hjemmepleje- og 
sygeplejeindsatser. Længden på forløbene kan variere fra enkelte dage til 
flere uger og erfaringen viser, at når borgeren har viden om, at de kan få så 
meget nærvær og støtte, som de ønsker, øges trygheden i hjemmet. Derved 
øges borgerens trivsel og på sigt øges evnen til at håndtere hverdagens 
gøremål, og dermed muligheden for at blive boende i eget hjem.  
 
Substituering af borgere visiteret til indflytning i plejebolig – tre cases  
Behovet for en plejebolig kan have mange årsager. En løbende udvikling kan 
reducere den ældre borgers funktionsniveau, herunder udvikling/forværring 
af sygdomme, en støttende ægtefælle kan gå bort, eller pludselig opstået 
sygdom kan medføre et hurtigt behov for at flytte i plejebolig.  
 
I KLK’s plejeboliganalyse for 2018 fremgik det bl.a., at 20 % af borgerne, der 
pr. 1. marts 2018 boede i en plejebolig i Hørsholm Kommune, nærmest ingen 
hjælp modtog før visitation. I undersøgelser i andre kommuner er spændet fra 
godt 15 % til 30 %. Der vil altid være borgere, der ikke er ydet hjælp til før 
visitation til en plejebolig, og andelen i Hørsholm Kommune er relativ lav. Det 
er dog administrationens vurdering, at der fremadrettet kan arbejdes endnu 
mere fokuseret med borgere, der stort set ingen hjælp får inden visitation til 
en plejebolig, fx med inspiration fra Sverigesmodellen. 
 
Den største andel borgere, som er visiteret til plejebolig (72 %) modtog 
mellem 2,5 og 25 timers pleje pr. uge svarende til, hvad KLK definerer som et 
normalt plejeomfang. Gennemsnitligt modtog borgerne i denne gruppe 9,9 
timers hjemmehjælp pr. uge, inden visitation til en plejebolig. KLK har opgjort 
tilsvarende tal for en række kommuner, som ligger mellem ca. 8,5 til knap 11 
timer om ugen. KLK’s konklusion er, at der ydes relativt flere timer i eget hjem 
forud for visitation til en plejebolig i Hørsholm Kommune sammenlignet med 
de øvrige kommuner. 
 
For at få et indblik i, hvorvidt det kan være fordelagtigt – både for borgerne og 
for kommunen – at substituere indflytning i en plejebolig med hjemmehjælp 
og andre kommunale tilbud, skitseres tre fiktive borgercases nedenfor. I 
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eksemplerne fremgår borgernes behov umiddelbart før indflytning i en 
plejebolig. 
 
Borger 1: 

 Bor med ægtefælle 
 Har en demenssygdom 
 Modtager hjemmepleje til hjælp til personlig pleje inkl. bad, på- og 

afklædning 
 Går i Kammerhuset 2 dage om ugen 

 
Indsats Tid Udgift pr. uge Udgift pr. år 

Hjemmehjælp 4,17 t/u 1.872 kr. 97.905 kr. 
Sygepleje 0,25 t/u 183 kr. 9.570 kr. 
Kammerhuset 2 dage/u 1.000 kr. 52.300 kr. 
  3.055 kr. i alt 159.775 kr. i alt 

 
Udgiften til en kommunal plejehjemsplads udgør 493.000 kr. årligt pr. borger. 
Det vil derfor medføre en merudgift på 333.225 kr. årligt, hvis borger 1 flytter 
ind i en plejebolig. Har borgeren en rask ægtefælle, vil vedkommende evt. 
kunne aflaste hjemmehjælpsbehovet – og hvis ikke, vil Hørsholm Kommune 
sandsynligvis skulle yde lidt mere hjemmehjælp. Det er administrationens 
vurdering, at der er potentiale i at undersøge, om hjemmepleje og andre 
kommunale tilbud, fx aflastning, kan udnyttes bedre mhp. at udskyde behovet 
for plejebolig. 
 
Borger 2: 

 Bor alene 
 Har en demenssygdom 
 Modtager hjemmepleje til hjælp til personlig pleje inkl. bad, på- og 

afklædning samt til hjælp ved måltiderne alle ugens dage 
 Modtager hjælp til tøjvask, skift af linned, rengøring og har 

indkøbsordning 
 Modtager sygepleje til dosering af medicin hver 14. dag  
 Går i Kammerhuset 3 dage om ugen 

 
Indsats Tid Udgift pr. uge Udgift pr. år 

Hjemmehjælp 9,38 t/u 4.211 kr. 220.235 kr. 

Sygepleje 0,67 t/u 488 kr. 25.522 kr. 
Kammerhuset 3 dage/u 1.500 kr. 78.450 kr. 
  6.199 kr. i alt 324.207 kr. i alt 

 
Hvis borger 2 flytter i plejebolig, vil det medføre en merudgift på 168.793 kr. 
årligt. Det giver derfor anledning til at overveje, om borgeren kan 
understøttes bedre ift. at blive boende længere tid i eget hjem – til gavn for 
den enkelte borger og kommunen.  
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Borger 3: 
 Bor alene 
 Er fysisk meget svækket pga. sygdom 
 Får hjælp mange gange i døgnet til personlig pleje inkl. bad, på- og 

afklædning, toiletbesøg (eller bleskift), mad og drikke mv. 
 Modtager hjælp til tøjvask, skift af linned, rengøring og har 

indkøbsordning 
 Modtager sygepleje til dosering af medicin hver 14. dag  
 Har natbesøg 
 Har nødkald og elektronisk låsesystem 

 
Indsats Tid Udgift pr. uge Udgift pr. år 

Hjemmehjælp 22,23 t/u 9.984 kr. 522.163 kr. 

Sygepleje 4,50 t/u 3.295 kr. 172.329 kr. 
  13.279 kr. i alt 694.492 kr. i alt 

 
Flytter borger 3 i plejebolig vil det medføre en besparelse i hjemme- og 
sygeplejen på 201.492 kr. årligt. Det er administrationens vurdering, at 
indflytning i en plejebolig vil være hensigtsmæssigt – dels for borgeren, da 
vedkommende har et omfattende behov for hjælp og pleje døgnet rundt – og 
dels for kommunen i et økonomisk perspektiv.  
 
Afslutning og perspektivering 
”Længst mulig i egen bolig”, er stadig et stort ønske blandt mange ældre i 
Hørsholm Kommune. Dette var et af de markante resultater i den 
borgerundersøgelse, der blev offentliggjort primo 2019, og omfattede 
samtlige af kommunens +50-årige - og som udgjorde et vigtigt input til 
kommunen ældrepolitik ”Hørsholm hele livet”. 
 
KLK påpeger i deres opdaterede plejeboliganalyse fra februar 2021 (7) bl.a., at 
ændringer i antallet af plejeboliger, påvirker behovet for udbuddet af andre 
typer tilbud. Flere plejeboliger vil fx påvirke behovet for hjemmepleje, 
dagtilbud og midlertidige pladser – og omvendt vil øgede/forbedrede tilbud 
om rehabilitering, hjemmepleje, dagtilbud og midlertidige pladser kunne 
reducere behovet for plejeboliger. 
 
”Længst mulig i egen bolig” giver mulighed for en fleksibel og billigere 
offentlige service. Det er ovenfor vist, at det er muligt at arbejde med 
omfanget af hjemmepleje, med dagtilbud, med nattilbud, med aktivitetstilbud 
og med antallet af ældreboliger og midlertidige pladser som alternativer eller 
supplementer til plejeboligudbygning.  
 
Sverigesmodellen kan bruges som inspiration, da den bl.a. indikerer, at det – 
udover mulighederne for at øge plejeboligkapaciteten, samtidig kan 
overvejes, om der er rum for at iværksætte rehabiliterende indsatser i tråd 
med Trygg Hemgång, der kan bidrage til at undgå unødig visitering af borgere 
til en plejebolig med den rette indsats efter udskrivelse fra hospitalet. 
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Sammensætningen af kommunale tilbud og forhold har betydning for behovet 
for at flytte i plejebolig. Disse betragtninger bør tages med i de videre 
drøftelser om etablering af nye friplejehjemsboliger i Hørsholm Kommune. 
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SSU 2: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de rette 
faglige kompetencer i ældreplejen 
 
 
Spørgsmål 
 
I Ældrepolitikken (Delmål 5) udtrykkes der ønske om at kunne ”sikre, at der i 
ældreplejen rekrutteres og fastholdes medarbejdere med de rette faglige 
kompetencer, og at medarbejderne kompetenceudvikles for at imødekomme 
fremtidens behov”. Det er et stort ønske for konservative at leve op til det. 
Hvad er status på personalesituationen, og hvad er et evt. finansieringsbehov 
for at nå bedst ønskelige niveau? 
 
Svar 
 
I Hørsholm Kommunes ældrepolitik ”Hørsholm hele livet” er formålet med 
delmål 5, at borgere og pårørende skal opleve en tryg og værdig ældrepleje 
med kompetente og engagerede medarbejdere. Her er bl.a. formuleret 
følgende indsats, jf. ovenfor: 
 
”Kommunen skal løbende sikre, at der i ældreplejen rekrutteres og fastholdes 
medarbejdere med de rette faglige kompetencer, og at medarbejderne 
kompetenceudvikles for at imødekomme fremtidens behov.” 
 
Det er administrationens opfattelse, at dette et langt stykke af vejen er 
opfyldt i dag, men at der stadig er plads til forbedringer. Hørsholm Kommune 
har generelt svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere indenfor 
social- og sundhedsområdet, og det samme gør sig gældende for vores 
nabokommuner. Den nuværende situation forventes at blive forværret i de 
kommende år pga. et stigende antal ældre, større kompleksitet i 
plejebehovet, et højt antal medarbejdere som snart går på pension samt 
færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne.  
 
For at imødekomme de nationale rekrutteringsudfordringer, har regeringen, 
FH, KL og Danske Regioner den 21. november 2020 indgået Trepartsaftale om 
styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked, der blandt andet skal 
gøre det mere attraktivt at søge ind som social- og sundhedsassistent.  
 
På baggrund af aftalen skal elever over 25 år på social- og 
sundhedsuddannelser ansættes med ret til voksenelevløn. Hørsholm 
Kommune vil under elevens skoleuddannelse modtage 5.671 kr. pr. uge i 
henhold til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).  
 
Det fremgår bl.a. af rapporten ”Veje til flere hænder” fra medio 2020, der er 
udarbejdet af en task force nedsat af regeringen, Danske Regioner og KL, at 
den forgæves rekrutteringsrate - som betyder, at en opslået stilling enten ikke 
blev besat, eller at den blev besat af en person, som ikke havde de ønskede 
kvalifikationer - blandt social- og sundhedsassistenter er 37 pct. i 
hovedstadsregionen, mens den på sygeplejerskeområdet er 43 pct. Samtidig 
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oplever social- og sundhedsuddannelserne en lav søgning fra kvalificerede 
kandidater og et betydeligt frafald under uddannelserne. 
 
På sygeplejerskeområdet forventes det på nationalt niveau, at de seneste års 
øgede dimensionering vil forbedre rekrutteringssituationen, men på baggrund 
af de aktuelle rekrutteringsudfordringer i hovedstaden, er der også her grund 
til bekymring for de kommende år. 
 
En momentumanalyse fra 2020 (KL) peger på, at der på landsplan skal 
uddannes 3.000 ekstra social- og sundhedsmedarbejdere om året frem mod 
2045 for at dække det forventede behov. Efterspørgslen på social- og 
sundhedsuddannede på landsplan vil således stige med 60 pct. fra 2014 til 
2045. 
 
Der er derfor i de seneste år sat en række initiativer i værk både nationalt, 
regionalt og lokalt i Hørsholm Kommune, som alle sigter mod at rekruttere 
flere sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere samt social- og sundhedselever. 
 
Strategi for rekruttering og fastholdelse i Hørsholm Kommune 
For bedre at imødekomme behovet for uddannet arbejdskraft, er der 
administrativt igangsat en proces med henblik på at have en fælles 
tværgående kommunal strategi for fastholdelse og rekruttering af 
medarbejdere. Strategien er ved at blive udarbejdet og som led i dette 
arbejde er social- og sundhedsområdet samt dagtilbudsområdet prioriteret 
som de velfærdsområder, der til at starte med igangsættes indsatser 
indenfor.  
 
Den overordnede strategi for rekruttering og fastholdelse vil være et 
levende dokument, der skal ses som et idekatalog, hvor indsatserne løbende 
kan prioriteres og udmøntes i organisationen. Det kan ske på forskellig vis 
afhængig af behov og situation på det konkrete fagområde.  
 
I forhold til de bredere organisatoriske indsatser er der særligt fokus på:  
 

 Udvikling af MUS-konceptet med drøftelse af karriereforløb, kompetenceløft 
og sundhed med fokus på opgaver og udfordringer, der kommer på sigt, fx 
nedslidning  

 Bevidst anvendelse af seniorpolitik med fokus på, at leder og medarbejder 
drøfter, hvordan medarbejdere får et langt og godt arbejdsliv for at fastholde 
medarbejderen så lang tid som muligt 

 Arbejdsmiljøet med udgangspunkt i 3-i-1, den daglige opfølgning og sparring i 
arbejdsmiljøgrupperne/TRIO samarbejdet    

 Sparring og hjælp til formulering af stillingsopslag ved HR 
 Personalepolitiske tiltag i form af for eksempel bruttolønsordninger om 

transport, rabat aftaler med de lokale erhvervsdrivende og lignende  
 Omplacering til et andet sted eller andet vagthold frem for afvikling ved 

samarbejdsvanskeligheder og/el. sygdom pga. arbejdsmiljøet  
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Fokusområder i Center for Sundhed og Omsorg 
I Center for Sundhed og Omsorg arbejdes der i forvejen med en række initiativer 
indenfor rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejdere med 
henblik på at afhjælpe manglen på arbejdskraft.  
 
Nogle indsatser kan gennemføres uden tilførsel af ressourcer, da de handler om 
tilgange og forståelser blandt medarbejdere og ledere, nogle indsatser er 
implementeret i mindre målestok og ønskes udvidet, og nogle indsatser vil kræve 
økonomiske ressourcer at gennemføre. 
 
Erfaringerne på ældreområdet er, at medarbejderne vægter et højt fagligt miljø, 
herunder mulighed for faglig fordybelse, faglig sparring og kompetenceudvikling.  
Kompetenceudvikling sikrer ikke alene, at medarbejderne bliver mere kompetente i 
opgaveløsningen. Det er også et middel til at øge trivslen og gøre det mere attraktivt 
for nuværende medarbejdere at blive i kommunen og til at gøre det lettere at 
tiltrække nye medarbejdere. 
 
I Center for Sundhed og Omsorg vil vi derfor have særligt fokus på følgende indsatser, 
som kræver tilførsel af ressourcer at gennemføre: 

 Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter 
 Videreuddannelse af sygeplejersker i borgernær sygepleje 
 Løntillæg til faglige ressourcepersoner  
 Supervision af medarbejdere efter palliative forløb 

Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter  
SimNORD er en klinisk kompetenceenhed på Nordsjællands Hospital, hvor 
social- og sundhedsfagligt personale får mulighed for at træne 
virkelighedsnære situationer i trygge rammer. I Center for Sundhed og 
Omsorg får alle nyansatte sygeplejersker et 4-5 dages kursus i akutsygepleje, 
hvilket svarer til en udgift på 40.000 kr. årligt.  
 
Det er et stort ønske for social- og sundhedsassistenter at få tilbud om 
kompetenceudvikling indenfor sygeplejen, og det er muligt at bestille et 
kursus hos SimNORD målrettet denne faggruppe. Som et incitament til 
rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedsassistenter ønsker vi at 
tilbyde et dette kursus til 10 social- og sundhedsassistenter årligt. Udgifterne 
til dette vil være 100.000 kr. årligt fra 2022 og frem. 
 
Videreuddannelse af sygeplejersker i borgernær sygepleje 
Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er en anerkendt videreuddannelse 
for sygeplejersker, hvor fokus er at løfte sygeplejerskernes kliniske 
kompetencer med særligt fokus på de komplekse og ustabile borgerforløb. I 
Center for Sundhed og Omsorg ønsker vi at fastholde sygeplejerskerne ved at 
tilbyde denne videreuddannelse til en sygeplejerske årligt. Udgifterne til 
deltagelse i videreuddannelsen er 50.000 kr. samt 30.000 kr. i frikøb svarende 
til 80.000 kr. årligt fra 2022 og frem.  
 
Løntillæg til faglige ressourcepersoner  
Hørsholm Kommune skal for at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere, 
sygeplejersker og terapeuter kunne tilbyde en løn svarende til de 
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omkringliggende kommuner. Dette kan – kombineret med strategien om at 
have et højt fagligt miljø for at fastholde medarbejderne – sikres ved at give 
tillæg for varetagelse af specifikke faglige funktioner.  
 
I Center for Sundhed og Omsorg har vi medarbejdere, der varetager 
funktionen som faglig ressourceperson indenfor et specifikt fagområde. 
Formålet med funktionerne er at have medarbejdere, der – ved at have særlig 
viden om og opgaver indenfor et fagligt område – har et ansvar for at bidrage 
til at løfte den sundhedsfaglige kvalitet på det specifikke område. En 
medarbejder kan fx være faglig ressourceperson i demens, hvilket betyder, at 
hun får tid til at deltage i kurser og netværksmøder om demens. Hun har 
dermed en forpligtigelse til at sikre at borgerne får den bedste pleje indenfor 
området ved dels selv at varetage plejen i særligt vanskelige situationer, dels 
at hjælpe sine kolleger, så de bliver dygtige på området. Der er faglige 
ressourcepersoner på alle enheder på de for enheden relevante fagområder. 
 
Ressourcepersonfunktionerne ses dermed som et redskab til at sikre, at de 
rigtige arbejdsgange, procedurer og den nyeste faglige viden bliver forankret i 
driften på den enkelte enhed, og samtidig medvirker det til fastholdelse af 
medarbejderne – både pga. det faglige fokus og muligheden for faglig 
fordybelse og ved at give tillæg for varetagelse af funktionen. 
 
I Center for Sundhed og Omsorg har vi allerede faglige ressourcepersoner på 
en række områder, og vi ønsker at udvide ordningen for at højne fagligheden 
og med henblik på at anvende det i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed.  
 
Det årlige tillæg til faglige ressourcepersoner er forhandlet i en forhåndsaftale 
med FOA og udgør 7.000 kr. om året. Der er endnu ikke forhandlet med DSR 
terapeuternes organisationer. Af forhåndsaftalen med FOA fremgår det alene, 
hvordan funktionen aflønnes, så vi har selv mulighed for at beslutte hvilke 
fagområder, vi ønsker at have faglige ressourcepersoner indenfor. Pt. er de 
årlige omkostninger på 400.000 kr. årligt og den ønskede udvidelse af 
ordningen vil betyde en samlet omkostning på 960.000 kr. årligt. Udgiften til 
dette vil således være 560.000 kr. årligt fra 2022 og frem.  
 
Supervision af medarbejdere efter palliative forløb 
Da plejen af døende borgere er følelsesmæssigt belastende for 
medarbejderne, tilbydes medarbejderne fra hjemme- og sygeplejen samt de 
midlertidige pladser supervision af en psykolog. Supervisionen tilbydes 4 
gange årligt for de medarbejdere, der har indgået i et palliativt forløb. Ønsket 
er, at medarbejderne på plejecentrene får samme tilbud. Udgiften til dette vil 
være 120.000 kr. årligt fra 2022 og frem.  
 
Samlet budgetønske 
I alt ønskes der afsat 860.000 kr. årligt fra 2022 og frem, jf. nedenstående 
tabel, til ovenstående fokusområder, som alle har til formål at understøtte 
kompetenceudviklingen på ældre- og sundhedsområdet og styrke det faglige 
miljø blandt medarbejderne med henblik på rekruttering og fastholdelse. 
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Indsatser 
Årligt 
beløb 

Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter 100.000 
Videreuddannelser af sygeplejersker i borgernær sygepleje 80.000 
Løntillæg til faglige ressourcepersoner 560.000 
Supervision af medarbejdere efter palliative forløb 120.000 
I alt 860.000 
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SSU 3: Etablering af online platform for ældre borgere i Hørsholm 
Kommune 
 
 
Spørgsmål 
 
I Ældrepolitikken (Delmål 8) er der udtrykt ønske om etablering af en ”online 
platform, hvor ældre kan skabe kontakt til hinanden med hensyn på etablering 
af fælles, selvorganiserede aktiviteter”. Kan administrationen komme med et 
bud på, hvordan sådan en platform kunne se ud, og hvad den ville koste at 
etablere? Måske kan CitizenLab hjælpe? 
 
Svar 
 
I Hørsholm Kommunes ældrepolitik ”Hørsholm hele livet” er formålet med 
delmål 8 at reducere ensomhed. Herunder er blandt andet formuleret 
følgende indsats: 
 
”Der skal etableres en online platform, hvor ældre kan skabe kontakt til 
hinanden med henblik på etablering af fælles, selvorganiserede aktiviteter”. 
 
Administrationen henviser til budgetønske SSU1 om opjustering af indsatser 
til forebyggelse af ensomhed. 
 
Der findes en række digitale løsninger, der har til formål at skabe digitale 
fællesskaber blandt ældre borgere.  
 
Hørsholm Kommune har etableret platformen CitizenLab (BorgerLab), som er 
en online platform til borgerinddragelse. BorgerLab kan anvendes som 
redskab til at involvere og engagere mange borgerne i de kommunale 
aktiviteter. BorgerLab kan fx bruges til at lave undersøgelser og afstemninger, 
der kan oprettes invitationer og information om arrangementer i kommunen, 
og borgeren kan involveres i samskabende processer omkring ideudvikling og 
input til udvalgte temaer eller aktiviteter. 
 
BorgerLab har ikke til formål at være platform for etablering af sociale 
fællesskaber og deraf afledte venskaber og fysiske møder mellem borgere. Fx 
har BorgerLab ikke en videofunktion, der gør det muligt at se hinanden i 
virtuelle rum.  
 
Administrationen vurderer derfor ikke, at BorgerLab kan anvendes til 
etablering af fælles, selvorganiserede aktiviteter. 
 
Boblberg 
Mange kommuner har etableret et samarbejde med Boblberg, som er en 
online platform for fællesskaber og venskaber. Igennem ”bobler” kan folk i 
alle aldre søge og finde fællesskaber til, hvad de går og mangler i hverdagen. 
Det kan fx være en ven at tale med eller at blive en del af en madklub. Det er 
kun fantasien og egne interesser, der sætter grænsen.  
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Boblberg har i dag over 300.000 medlemmer og samarbejder med 35 danske 
kommuner. I et samarbejde med Røde Kors har Boblberg sat et mål om at 
bringe 500.000 dansker ind i fællesskabet inden 2022.  
  
Boblberg kan bidrage til at forebygge ensomhed, fordi:  
  

 40% føler sig mindre ensomme, efter at have oprettet en boble 
på Boblberg  

 67% mødes fysisk med mennesker, de har mødt på Boblberg  
 33% oplever højere selvværd efter at have mødtes med andre 

brugere af Boblberg (Kilde: Økonomer uden Grænser)  
  
Via et abonnement kan kommunens borgere få adgang til at 
benytte Boblberg. 1618 borgere fra Hørsholm Kommune har allerede 
tilkendegivet et ønske om at blive en del af et fællesskab hos Boblberg ved at 
oprette sig på Boblbergs hjemmeside. Heraf er 392 borgere over 65 år.  
   
Ved at tegne et abonnement hos Boblberg for en 3-årig periode får Hørsholm 
Kommune: 
 

 Skabeloner på flyers, plakat, roll up og film tilpasset kommunen  
 20 besøg og opstartsmøder i udvalgte afdelinger i kommunen 
 20 dage med uddeling af flyers og kontakt til borgere i kommunen 

under opstartsfasen   
 Hjælp med historier til pressen  
 Gennemsyn af alt indhold på platformen  
 Support til alle borgere  
 Online markedsføring  
 Et halvårligt opfølgningsmøde  

   
Udgiften til et 3-årigt abonnement hos Boblberg er på 84.000 kr. pr. år.   
 
Baggrundsnotatet er en del af budgetønske SSU1. 
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SSU 4: Etablering af legearealer til børn på plejecentrene 
 
 
Spørgsmål 
 
I Delmål 10 er der udtrykt ønske om ”etablering af legearealer til børn” i 
plejecentrene. Er det en faktisk mulighed i de nuværende rammer og i givet 
fald, hvad ville det koste at etablere? 
 
Svar 
 
I Hørsholm Kommunes ældrepolitik ”Hørsholm hele livet” er formålet med 
delmål 10, at det skal gøres lettere for de pårørende at deltage i plejen og 
omsorgen af de nærmeste. Her er bl.a. formuleret følgende indsats: 
 
”Der skal arbejdes for, at plejecentrenes fysiske rammer gøres mere 
imødekommende for pårørende, fx etablering af legearealer til børn.”   
 
På alle kommunens plejecentre er det muligt at etablere en form for legeareal 
– det afhænger af omfanget af legearealet, og hvorvidt der er tale om et 
indendørs- eller udendørs område.  
 
På alle plejecentrene vil der være plads til at opsætte fx et mindre bord med 
lidt legetøj, hvilket vil koste omtrent 2.500 kr. pr. plejecenter. 
 
Ønskes der derimod etablering af et større indendørs legeområde, er det kun 
Louiselund, der har de fysiske rammer til dette på nuværende tidspunkt. Her 
vil en af de store terrasser, fx kunne overdækkes og omdannes til et 
legeareal/havestue til glæde for både beboerne og besøgende. Den anslåede 
pris for etableringen heraf er ca. 500.000 kr.   
 
På både Margrethelund, Breelteparken og Sophielund er der et ønske om at 
etablere udendørs legepladser. En udendørs legeplads kan variere væsentligt i 
størrelse og pris. Der kan, hvis det ønskes, udarbejdes mere konkrete 
projektforslag om evt. etablering af udendørs legepladser i tilknytning til 
plejecentrene, herunder mere detaljerede økonomioverslag. 
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SSU 5: Velfærdsteknologi 
 
 
Spørgsmål 
 
Social- og Seniorudvalget drøftede og besluttede på udvalgsmødet den 22. 
marts 2021, at administrationen skulle arbejde videre med et budgetønske 
omhandlende velfærdsteknologiske løsninger til ældreområdet. 
 
På Social- og Seniorudvalgsmøde den 17. maj behandlede udvalget en sag om 
fremtidigt indkøb, implementering og drift af velfærdsteknologiske løsninger. 
Administrationen foreslog at udarbejde et budgetønske på en årlig pulje til 
velfærdsteknologiske løsninger samt medarbejderressourcer. Social- og 
Seniorudvalget drøftede sagen og bestilte i stedet et baggrundsnotat vedr. 
velfærdsteknologi, der kan indgå i budgetproces 2022-2025, og som 
indeholder konkrete forslag til indkøb af løsninger. 
 
Svar 
 
Baggrund  
Aftaleparterne har i denne valgperiode haft et ønske om, at fokus på brug af 
velfærdsteknologiske løsninger skal skærpes på ældreområdet. 
Kommunalbestyrelsen afsatte med budgetaftalen for 2018 1 mio. kr. i 
anlægsmidler til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene, som 
dog blev sat i bero på grund af genopretningsplanen og senere med 
budgetaftalen for 2020 fjernet. I budgetaftale 2020 fremgår i stedet, at 
”aftalepartnerne er enige om at implementere nye velfærdsteknologiske 
løsninger på ældreområdet, som skal medvirke til at give mere velfærd og 
livskvalitet for borgerne”.   
 
Fundament og metode 
Med baggrund i budgetaftaleteksten i budgetaftalen for 2020-2023 
udarbejdede administrationen en strategi for velfærdsteknologi, der blev 
godkendt af Kommunalbestyrelsen i august 2020. Strategien er et nødvendigt 
administrativt værktøj til implementering af velfærdsteknologiske løsninger, 
da al evidens viser, at ejerskab hos medarbejderne og målrettet 
implementering er nødvendig for at sikre at løsningerne bliver velfungerende 
hos både borgere og medarbejdere. 
Strategien lægger sig op ad KLs fælles erklæring om velfærdsteknologi, som 
ligeledes opdeler målsætningen i tre bundlinjer målrettet 1) livskvalitet hos 
borgeren, 2) Bedre arbejdsmiljø hos medarbejderne og 3) bedre 
ressourceudnyttelse.  
 
Administrationen har i de seneste år arbejdet med velfærdsteknologi indenfor 
den økonomiske og ressourcemæssige ramme, der har været til rådighed, og 
det er blevet klart, at ældreområdet kun kan udvikle sig på det 
velfærdsteknologiske område, hvis der sættes midler af til afprøvning og 
indkøb af løsninger herunder til medarbejderressourcer, så det sikres at 
løsningerne implementeres og vedligeholdes. 
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Derfor skal der enten afsættes midler en pulje til løsninger og ressourcer eller 
afsættes midler til konkrete løsninger og ressourcer. 
 
Nedenstående listes tre konkrete løsninger i prioriteret rækkefølge, hvoraf 
kommunen er forpligtet til at købe den første løsning. De to andre løsninger 
er udvalgt, fordi de kan øge fleksibiliteten, vedligeholde eller optræne 
funktionsniveauet og øge livskvaliteten hos udvalgte borgere.  
 
1) Indkøb af digitalisering på ældreområdet – Sundhedslogistik til 

lagerstyring af hjælpemidler 
Kommunen har i flere år haft et tværkommunalt samarbejde om fælles 
hjælpemiddeldepot med Rudersdal og Lyngby Taarbæk, hvor lagerstyringen i 
dag administreres i et utidssvarende IT-system, som ikke kan integreres med 
kommunernes omsorgssystem. De tre Kommuner har derfor indgået en aftale 
om at overgå til et nyt lagerstyringsmodul kaldet Sundhedslogistik, som bliver 
et integreret modul i kommunernes omsorgssystem. Indkøbet af modulet er 
en bindende udgift for kommunen. 
 
Modulet Sundhedslogistik benyttes i dag af flere kommuner, der har eget 
hjælpemiddeldepot, og KMD udvikler pt. en løsning til 12 kommuner, der alle 
har tværkommunale depotsamarbejder. Vi deltager pt i sparring med KMD for 
at skal sikre, at kommunernes behov indtænkes i det nye modul, som 
forventes at være klar til implementering i første halvår af 2022.  
Hørsholm Kommune skal - sammen med Rudersdal og Lyngby- Taarbæk 
kommuner være klar til at købe og implementere det nye lagerstyringsmodul 
primo 2022. 
 
Løsningen vil konkret betyde, at samtlige data omkring borgeren, herunder 
også hvilke hjælpemidler borgeren har i udlån, vil være samlet i ét system. 
Dette samlede overblik er et fremtidigt krav, da kommunen indenfor 
nærmeste fremtid skal kunne give den enkelte borger journalindsigt – Altså 
skriftlig indsigt i, hvad kommunen dokumentere om den enkelte borger. 
 
Etableringsudgifterne til Sundhedslogistik vil i 2022 være 235.000 kr., hvoraf 
de 60.000 kr. er afsat til medarbejderressourcer til implementering af 
systemet. Den årlige driftsudgift vil være 125.000 kr. fra 2022 og 
fremadrettet. Den nuværende driftsudgift til det gamle system vil ophøre i 
2022 og er indtænkt i beregningen. 
 
Den samlede udgift vil derfor være 360.000 kr. i 2022 og 125.000 kr. i 2023 og 
fremadrettet. 
 
2) Interaktive skærme til styrkelse af rehabilitering på de midlertidige 
pladser for borgere med kognitiv funktionsnedsættelse 
Der er på de midlertidige pladser behov for at kunne udvide rehabiliteringen 
og aktivitetstilbuddet for borgere med kognitive funktionsnedsættelser. 
Derfor er ønsket at indkøbe to interaktive storskærme og software, der kan 
motivere og understøtte kognitiv træning, fysisk træning og generelt motivere 
til almen aktivitet og social interaktion. 
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Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) er den hyppigste årsag til 
funktionsnedsættelser blandt voksne på verdensplan, og rehabilitering af 
denne målgruppe er ofte kompleks. Forskning viser, at borgere med en 
hjerneskade er fysisk inaktive 70-90 % af dagen, og samtidig er det bevist, at 
fysisk aktivitet er et vigtigt virkemiddel i neurologisk rehabilitering. 
 
På de midlertidige pladser har man som oftest minimum 15 borgere indlagt 
med kognitive funktionsnedsættelser, som modtager kognitiv og fysisk 
genoptræning og derudover et antal borgere med en demenssygdom. 
Rehabilitering og genoptræning foregår hovedsageligt i dagtimerne og med 
den ønskede løsning bliver det muligt at udvide borgerens mulighed for 
genoptræning og rehabilitering til flere timer på døgnet.  
Formålet med mere træning er at forbedre borgerens kognitive 
funktionsniveau og dermed øge graden af selvhjulpenhed og muligheden for 
at kunne fungere i eget hjem. 
Løsningen indeholder spil og quizzer af varierende sværhedsgrad samt 
videoer med bl.a. musik, der er målrettet borgere med forskellige kognitive og 
fysiske funktionsnedsættelse. Løsningerne kan benyttes selvstændigt af 
borgeren eller med assistance fra en medarbejder alt efter borgerens 
funktionsniveau. 
 
Etableringsomkostningerne er vurderet til 143.000 kr. og dækker indkøb af to 
interaktive skærme, indkøb af software og medarbejderressourcer til 
implementering. De årlige driftsudgifter til abonnement og 
medarbejderressourcer er vurderet til 85.000 kr./årligt. 
 
Løsningen vil derfor koste 228.000 kr. i 2022 og 85.000 kr. fra 2023 og 
fremadrettet. 
 
3) Kompetenceudvikling og Indkøb af velfærdsteknologi til sansestimuli 

hos beboere på plejecentrene 
På plejecentrene er der behov for at indkøbe velfærdsteknologiske 
hjælpemidler og løsninger, der kan benyttes enten til at berolige borgere med 
uro og rastløshed eller til at aktivere borgere med passiv adfærd fx pga. en 
demenssygdom 
 
Over halvdelen af beboerne, der bor på plejecenter i Hørsholm Kommune, har 
en demenssygdom eller svære kognitive funktionsnedsættelser. Disse 
beboere er ofte udfordret på evnen til at bearbejde sanseindtryk og til selv at 
få stimuleret sanserne. Hvis man overvældes af sanseindtryk, kan den 
skadede hjerne reagere med en kamp/flugtrespons, hvor personen i afmagt 
slår ud. Hvis man mangler sanseindtryk, vil man typisk ty til selvstimulering 
(gentagen råben, rokken frem og tilbage, gnide hænder, skære tænder) eller 
selvskadende adfærd (slå hovedet ind i væggen, kradse sig selv) for at mærke 
egen krop. Derfor er sansestimulering et vigtigt redskab i arbejdet med at 
skabe trivsel hos mennesker med demens, da sanserne hjælper hjernen med 
at forstå kroppen og omgivelserne.  
 
Plejecentrene Louiselund og Sophielund arbejder allerede i dag med 
sansestimuli og ønsker at udbygge dette arbejde. Samtidig betyder de nye 
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visitationskriterier, hvor der åbnes op for at borgere med demens også kan bo 
på de øvrige plejecentre, at der også er brug for løsninger til stimulering af 
sanserne på plejecentrene Margrethelund og Breelteparken. 
Arbejdet med sansestimuli har til formål at øge beboernes livskvalitet og 
skabe mere rolige bo- og arbejdsmiljøer, samt at forebygge udadreagerende 
adfærd. 
 
Indkøbet af velfærdsteknologiske hjælpemidler og løsninger planlægges på 
det enkelte plejecenter, der kender beboernes behov. Løsningerne skal til 
sammen kunne dække forskellige behov i forhold til problemstillinger omkring 
sanseintegration, herunder restløshed og udadreagerende adfærd eller 
inaktiv og passiv adfærd. Plejecentrene ønsker at indkøbe løsninger som 
kugledyner og veste, beroligende løsninger som sovende bamser/dyr, 
aktivitetsforklæder, gyngestole og musikterapeutiske løsninger samt digitale 
løsninger, der kan motivere til kognitiv og fysisk aktivitet. 
 
Derudover bør udvalgte medarbejdere kompetenceudvikles indenfor 
sansestimuli, så de får udbygget deres viden om metoder og faglige 
redskaber, der kan hjælpe og støtte den enkelte borger. Dermed kan 
aktiviteterne målrettes bedre, der kan bruges særlige metoder og tilgange i 
plejesituationer, eller der kan bruges særlige hjælpemidler, der hjælper 
borgeren til at finde ro. 
 
Administrationen vurderer, at indkøb af velfærdsteknologiske løsninger koster 
300.000 kr. samlet for de fire centre, mens udgiften til kompetenceudvikling 
samt medarbejderressourcer til implementering vurderes at koste 100.000 kr. 
Midler til kompetenceudvikling og indkøb af løsninger fordeles ud fra 
plejecentret størrelse.  
 
Den samlede etableringsudgift beløber sig dermed til 400.000 kr. i 2022, og 
hertil skal afsættes driftsmidler til løbende drift svarende til 60.000 kr. fra 
2023 og fremadrettet. 
 
Fremtidige velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet - 
perspektivering  
Ud over de foreslåede løsninger, har administrationen allerede nu forslag til 
en række velfærdsteknologiske løsninger, der kan afprøves og implementeres 
fra 2023, hvor det er ambitionen at der skal arbejdes videre med 
nedenstående løsninger. 
 
Døgnrytmelys på kommunens plejecentre 
Hørsholm Kommune er en af flere kommuner, der deltager i København og 
Århus Kommunes innovationspartnerskabsudbud, hvor de to kommuner 
sammen med flere producenter af døgnrytmelys i 2022 vil udvikle løsninger, 
der er målrettet fem målgrupper af borgere, og som skal leve op til en række 
krav. Hørsholm Kommune er indskrevet i udbuddet med en købsoption, der 
giver administrationen mulighed for at indkøbe de færdigudviklede løsninger 
til samme pris som København og Århus i 2023.  
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Administrationen har vurderet, at Hørsholm Kommune vil investere for 
250.000 – 500.000 kr. i døgnrytmelys til udvalgte afdelinger/ plejecentre fra 
2023. 
 
Kommunikation med pårørende på plejecentrene  
Hørsholm Kommune arbejder pt. med projektet Nærvær og Omsorg, som er 
initieret i et tværkommunalt samarbejde med alle kommuner i optageområde 
Nord, og som i Hørsholm centrerer sig om samarbejdet med de pårørende på 
plejecentrene. Her er et af målene at afklare, hvilke ønsker de pårørende har 
til kommunikation med plejecentret, og alt efter hvilket resultat, der kommer 
ud af projektet, er det administrationens ønske at imødekomme det 
efterspurgte behov fx med velfærdsteknologiske kommunikationsløsninger. 
Dette kunne fx være en digital kommunikationsplatform, hvor plejecentret og 
de pårørende hurtigt kan kontakte hinanden eller dele oplevelser og 
informationer. 
 
Skærmbesøg i hjemmeplejen 
Mange kommuner har i dag implementeret velfærdsteknologiske 
skærmløsninger, som benyttes til at udføre virtuelle besøg hos borgere, der 
modtager hjemmepleje. Administrationen ser et voksende behov for at denne 
løsning også afprøves i Hørsholm bl.a. med baggrund i de stigende 
rekrutteringsudfordringer, der kalder på en prioritering af medarbejdernes 
tid, og på at der investeres i løsninger, som kan lette medarbejdernes 
arbejdsdag og kan gøre modtagelse af hjemmepleje mere fleksibel for 
borgeren.   
 
Indkøb af flere velfærdsteknologiske hjælpemidler 
Kommunen har i dag en række velfærdsteknologiske hjælpemidler, som 
indkøbes, når det ved en konkret bevilling vurderes, at et velfærdsteknologisk 
hjælpemiddel vil højne borgerens livskvalitet eller forbedre medarbejdernes 
arbejdsmiljø i plejen af en konkret borger. 
Det er administrationens vurdering, at flere af disse løsninger med fordel kan 
indkøbes i større skala og indgå som fast inventar på enhederne til gavn for 
flere borgere og medarbejdere. 
Administrationen har brug for at undersøge behovet og logistikken i forhold til 
drift og opbevaring, inden der kan indkøbes fx flere specialiserede plejesenge 
eller elektroniske vendelagner. 
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SSU 6: Normeringer på plejecentre i Hørsholm Kommune 
 
 
Spørgsmål 
 
Social- og Seniorudvalget (SSU) har på mødet i marts 2021 tiltrådt følgende 
initiativretsforslag: 
 
"At normeringerne på kommunens 4 plejehjem opgøres separat for hvert 
plejehjem for 2020, samt fremover opdateret indgår som en fast del af 
baggrundsmaterialet til den årlige budgetproces." 
 
Svar 
 
Der udarbejdes ikke løbende officielle landsdækkende opgørelser over 
normeringer på plejecentre i Danmark, men VIVE har for FOA og Ældre Sagen 
foretaget undersøgelser herom i hhv. 2017 og 2019.  
 
VIVE’s undersøgelser er foregået ved direkte kontakt til plejecentrene – uden 
om kommunens centrale administration - og med garanti for fortrolig 
behandling af de deltagende plejecentres enkeltvise indmeldinger af data. 
Hørsholm Kommunes plejecentre deltog ikke i besvarelsen af rapporten i 
2017, men administrationen i Hørsholm Kommune iværksatte medio 2018 sin 
egen undersøgelse og beregning, der blev foretaget mhp. at kunne 
sammenlignes med tallene i VIVE’s undersøgelse fra 2017. Det er disse tal, der 
blev udsendt til SSU-medlemmerne i 2018, som SSU nu ønsker opdateret og 
opgjort på samme måde som i 2018.  
 
Plejecentrene i Hørsholm Kommune har i juni 2021 derfor atter besvaret 
spørgeskemaet, der er brugt i rapporten: ”Normeringer på danske 
plejecentre”, udgivet af VIVE i november 2017. 
 
Sygefravær er ikke opgjort. Her henvises til kommunens almindelige 
statistikker herom. 
 
Det skal understreges, at der er tale om et øjebliksbillede, og plejecentrene 
tilpasser bl.a. ressourceforbruget over året til variationen i plejetyngden, 
corona-restriktioner, sygefravær mv. 
Der vil være forskel mellem plejecentrene, og der vil være forskel mellem det 
budgettildelte og det faktisk realiserede, hvorfor man skal være varsom med 
fortolkning af resultaterne.
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Tabel 2.1 og 2.2 Beboere pr. medarbejder fordelt på forskellige tidsperioder 
 

Hørsholm Kommune (233 boliger)  
2018 Dagvagt 

(kl. 07-
15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Hverdag 2,5 6,2 16,8 

Weekend 4,3 6,3 16,8 

 
  

Louiselund (90 boliger) Margrethelund (35 boliger) Sophielund (58 boliger) Breelteparken (50 boliger)  
2018 Dagvagt 

(kl. 07-15) 
Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Hverdag 2,3 6,0 15,0 2,5 5,8 17,5 2,5 5,7 15 3,1 7,7 25,0 
Weekend 4,5 6,0 15,0 4,4 5,8 17,5 4,3 6 15 4 7,7 25,0 

 

Louiselund (90 boliger) Margrethelund (35 boliger) Sophielund (60 boliger) Breelteparken (51 boliger)  
2021 Dagvagt 

(kl. 07-15) 
Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Hverdag 2,4 4,0 17,0 2,3 5,8 17,5 2,5 6,1 15,3 2,9 6,4 17,0 
Weekend 4,2 4,7 17,0 4,4 5,8 17,5 4,1 6,1 15,3 3,3 6,0 17,0 

  

Hørsholm Kommune (236 boliger)  
2021 Dagvagt 

(kl. 07-
15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Hverdag 2,5 5,6 16,7 

Weekend 4,0 6,7 16,7 
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Tabel 2.4 Normering fordelt på medarbejdergrupper for henholdsvis 
dagvagt, aftenvagt og nattevagt på en hverdag 
 

 Hørsholm Kommune, gennemsnit 

 
2018 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Social- og sundhedshjælpere e.l. 11,0 7,50 2,25 

Social- og sundhedsassistenter 5,75 1,75 1,25 
Sundhedsprofessionsbachelor (sygeplejerske, 
fysioterapeut, ergoterapeut e.l.) 2,75 0,13 0 

Andre medarbejdere med borgerkontakt 2,5 0,15 0 

Ufaglærte medarbejdere 0,75 0,00 0 

Pædagoger/socialpædagoger e.l. 0,75 0,00 0 

Ansatte i alt på arbejde i det pågældende tidsrum 23,5 9,53 3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Hørsholm Kommune, gennemsnit 

 
2021 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Social- og sundhedshjælpere e.l. 11,0 6,5 2,25 

Social- og sundhedsassistenter 5,4 2,0 1,25 
Sundhedsprofessionsbachelor (sygeplejerske, 
fysioterapeut, ergoterapeut e.l.) 2,9 0,13 0 

Andre medarbejdere med borgerkontakt 0,9 0 0 

Ufaglærte medarbejdere 2,0 2,9 0 

Pædagoger/socialpædagoger e.l. 1,3 0 0 

Ansatte i alt på arbejde i det pågældende tidsrum 23,5 11,5 3,5 
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 Louiselund Margrethelund Sophielund Breelteparken 

 

2018 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Social- og sundhedshjælpere e.l. 20 10 4 5 5 1 11 9 3 8 6 1 
Social- og sundhedsassistenter 10 5 2 3 1 1 5 1 1 5 0 1 
Sundhedsprofessionsbachelor 
(sygeplejerske, fysioterapeut, 
ergoterapeut e.l.) 4 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0,5 0 
Andre medarbejdere med 
borgerkontakt 5 0 0 1 0 0 4 0,6 0 0 0 0 
Ufaglærte medarbejdere 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Pædagoger/socialpædagoger e.l. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ansatte i alt på arbejde i det 
pågældende tidsrum 40 15 6 14 6 2 24 10,6 4 16 6,5 2 

 
 

 Louiselund Margrethelund Sophielund Breelteparken 

 
2021 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Social- og sundhedshjælpere e.l. 17 10 3 3 3 1 12 7 3 12 6 2 
Social- og sundhedsassistenter 10 5 2 5 1 1 4 1 1 2,5 1 1 
Sundhedsprofessionsbachelor 
(sygeplejerske, fysioterapeut, 
ergoterapeut e.l.) 5 0 0 3 0 0 2 0 0 1,5 0,5 0 
Andre medarbejdere med 
borgerkontakt 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0,5 0 0 
Ufaglærte medarbejdere 3 7 0 2 2 0 2 2 0 1 0,5 0 
Pædagoger/socialpædagoger e.l. 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
Ansatte i alt på arbejde i det 
pågældende tidsrum 37 22 5 15 6 2 24 10 4 17,5 8 3 
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Tabel 2.5 Normering fordelt på medarbejdergrupper for henholdsvis dagvagt, 
aftenvagt og nattevagt i weekenden 

 
 
 
 Hørsholm Kommune, gennemsnit 

 
2018 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Social- og sundhedshjælpere e.l. 7,75 7,50 2,25 
Social- og sundhedsassistenter 2,50 1,75 1,25 
Sundhedsprofessionsbachelor (sygeplejerske, 
fysioterapeut, ergoterapeut e.l.) 0,13 0,13 0 
Andre medarbejdere med borgerkontakt 0 0 0 
Ufaglærte medarbejdere 3,25 0 0 
Pædagoger/socialpædagoger e.l. 0,0 0 0 
Ansatte i alt på arbejde i det pågældende tidsrum 13,63 9,38 3,5 

 
 
 

 Hørsholm Kommune, gennemsnit 

 
2021 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Social- og sundhedshjælpere e.l. 7,8 7,5 2,3 
Social- og sundhedsassistenter 2,5 2,0 1,3 
Sundhedsprofessionsbachelor (sygeplejerske, 
fysioterapeut, ergoterapeut e.l.) 0,1 0,13 0 
Andre medarbejdere med borgerkontakt 0 0 0 
Ufaglærte medarbejdere 4,5 1,3 0 
Pædagoger/socialpædagoger e.l. 0 0 0 
Ansatte i alt på arbejde i det pågældende tidsrum 14,9 10,9 3,5 
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 Louiselund Margrethelund Sophielund Breelteparken 

 
2018 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Social- og sundheds hjælpere e.l. 15 10 4 5 5 1 5 9 3 6 6 1 
Social- og sundheds assistenter 5 5 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 
Sundhedsprofessionsbachelor 
(sygeplejerske, fysioterapeut, 
ergoterapeut e.l.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 
Andre medarbejdere med 
borgerkontakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ufaglærte medarbejdere 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 0 0 
Pædagoger/socialpædagoger e.l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ansatte i alt på arbejde i det 
pågældende tidsrum 20 15 6 8 6 2 14 10 4 12,5 6,5 2 

 
 

 Louiselund Margrethelund Sophielund Breelteparken 

 
2021 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Dagvagt 
(kl. 07-15) 

Aftenvagt 
(kl. 15-23) 

Nattevagt 
(kl. 23-07) 

Social- og sundheds hjælpere e.l. 16 14 2 3 3 1 7 7 3 5 6 3 
Social- og sundheds assistenter 5 5 3 2 1 1 2 1 1 1 1 0 
Sundhedsprofessionsbachelor 
(sygeplejerske, fysioterapeut, 
ergoterapeut e.l.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0 
Andre medarbejdere med 
borgerkontakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ufaglærte medarbejdere 0 0 0 3 2 0 6 2 0 9 1 0 
Pædagoger/socialpædagoger e.l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ansatte i alt på arbejde i det 
pågældende tidsrum 21 19 5 8 6 2 15 10 4 15,5 8,5 3 
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Tabel 2.6 Fordeling af ansættelsesformer i procent fordelt på plejecenterstørrelse 

 
 

 
2018 

Louiselund Margrethelund Sophielund Breelteparken Hørsholm Kommune 

Fastansatte (ansat på 37 timer) 17% 9% 0% 4% 9% 
Fastansatte på deltid (30-37 timer)  37% 33% 21% 20% 28% 
Fastansatte på deltid (under 30 timer) 33% 42% 29% 53% 38% 
Midlertidigt ansatte 2% 7% 0% 1% 2% 
Timelønnede vikarer 7% 9% 45% 13% 19% 
Medarbejdere på særlige vilkår 1% 0% 1% 0% 1% 
Elever, studerende 4% 0% 3% 6% 4% 
Andre medarbejdere som varetager plejeopgaver 0% 0% 0% 3% 1% 

 
 
 

 
2021 

Louiselund Margrethelund Sophielund Breelteparken Hørsholm Kommune 

Fastansatte (ansat på 37 timer) 5% 8% 1% 6% 5% 
Fastansatte på deltid (30-37 timer)  33% 28% 23% 23% 27% 
Fastansatte på deltid (under 30 timer) 34% 38% 52% 45% 42% 
Midlertidigt ansatte 6% 9% 4% 3% 6% 
Timelønnede vikarer 18% 12% 16% 19% 16% 
Medarbejdere på særlige vilkår 1% 2% 1% 2% 2% 
Elever, studerende 3% 3% 2% 2% 3% 
Andre medarbejdere som varetager plejeopgaver 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabel 3.1 Vikardækning ved sygdom fordelt på vagttyper 
 

Det bemærkes, at metoden til afdækning af vikardækning ikke sikrer konsistens 
mellem årene, eller for den sags skyld mellem plejecentrene. 
 

 

 

 
 

Dagvagt, 2018 I høj grad I nogen grad Slet ikke 
Louiselund 0% 100% 0% 
Margrethelund 0% 100% 0% 
Sophielund 100% 0% 0% 
Breelteparken 0% 100% 0% 
Hørsholm Kommune 25% 75% 0% 

Dagvagt, 2021 I høj grad I nogen grad Slet ikke 
Louiselund 0% 100% 0% 
Margrethelund 100% 0% 0% 
Sophielund 0% 100% 0% 
Breelteparken 100% 0% 0% 

Hørsholm Kommune 50% 50% 0% 

Aftenvagt, 2018 I høj grad I nogen grad Slet ikke 
Louiselund 100% 0% 0% 
Margrethelund 0% 100% 0% 
Sophielund 100% 0% 0% 
Breelteparken 100% 0% 0% 
Hørsholm Kommune 75% 25% 0% 

Aftenvagt, 2021 I høj grad I nogen grad Slet ikke 
Louiselund 0% 100% 0% 
Margrethelund 100% 0% 0% 
Sophielund 100% 0% 0% 
Breelteparken 100% 0% 0% 
Hørsholm Kommune 75% 25% 0% 

Nattevagt, 2018 I høj grad I nogen grad Slet ikke 
Louiselund 100% 0% 0% 
Margrethelund 100% 0% 0% 
Sophielund 100% 0% 0% 
Breelteparken 100% 0% 0% 
Hørsholm Kommune 100% 0% 0% 

Nattevagt, 2021 I høj grad I nogen grad Slet ikke 
Louiselund 0% 100% 0% 
Margrethelund 100% 0% 0% 
Sophielund 0% 100% 0% 
Breelteparken 100% 0% 0% 
Hørsholm Kommune 50% 50% 0% 
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SU 1: Strategi for forebyggelse 
 
Spørgsmål 
 
Anne Ehrenreich/Venstre: Jeg er interesseret i at få belyst, hvordan 
administrationen arbejder med forebyggelse, udover rygning og alkohol. 
Den store opbakning blandt borgerne i Hørsholm til COVID-vaccinationen 
viser, at vi har et godt borgerpotentiale for mere forebyggelse, som vi bør 
udnytte. Hvordan gør vi bedst det? 
 
Svar 
 
Der er til budgetforhandlingerne 2022-2025 udarbejdet et budgetønske 
vedrørende “Strategi for forebyggelse”. Sammenlignet med andre 
kommuner ligger Hørsholm Kommune lavt ift. hvor mange penge, der 
bliver brugt på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Formålet med 
en kommunal forebyggelsesstrategi skal være at pege på de vigtigste 
udfordringer og dermed sætte en fælles retning for 
forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder samt at prioritere 
fokusområder og indsatser.  
 
Dette budgetnotat opridser den borgerrettede forebyggelsesindsats i 
Hørsholm Kommune.  
 
Hvad gør vi i Hørsholm Kommune? Et kort oprids af forebyggelsesindsatsen  
En kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats fra Statens Institut 
for Folkesundhed indeholder en status for 2019, der overordnet set viser 
samme tendens som tidligere års undersøgelser, for så vidt angår 
implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakkers anbefalinger. 
Det er tydeligt, at kommunerne fortsat arbejder med anbefalingerne, og 
det er, som det også fremgår i de tidligere monitoreringer, stadig arbejdet 
med forebyggelsespakkerne om tobak, alkohol samt mental sundhed, der 
prioriteres højest – også i Hørsholm Kommune. Mere end tre ud af fem 
kommuner, heriblandt Hørsholm, vurderer, at de i nogen eller høj 
grad/helt lever op til anbefalingerne på udviklingsniveau i 
forebyggelsespakkerne om seksuel sundhed, mental sundhed og fysisk 
aktivitet, mens det er cirka halvdelen for forebyggelsespakkerne om mad 
og måltider, tobak, overvægt og stoffer.   
 
Herunder gives en status på centrale indsatsområder i den borgerrettede 
forebyggelse i kommuner på tværs af landet og specifikt for Hørsholm 
Kommune:  
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Hygiejne  
I 2015 øremærkede Sundhedsudvalget puljemidler til en forstærket 
hygiejneindsats, som bestod af et tværgående 
hygiejnekoordinationsudvalg og et tværgående hygiejnenetværk. Der har 
således også været fokus på at implementere indsatserne i 
forebyggelsespakken for hygiejne. Ved budgetvedtagelsen for 2021-2024 
blev det valgt at give 40.000 kr. årligt til at styrke den nuværende 
hygiejneorganisation i kommunen, svarende til en minimumsmodel. Der er 
fortsat et stort behov for at styrke og udvikle hygiejneområdet, og det 
indgår derfor i særskilt budgetønske.  
 
Mental sundhed   
I Hørsholm Kommune indgår fremme af mental sundhed i stor 
udstrækning inden for fagområderne jobcentre/beskæftigelse, 
psykiatri/handicap, ældre og kultur/fritid, i nogen udstrækning på 
misbrugsområdet og i mindre udstrækning inden for HR-personale. 
Sundhedsprofilen viser, at hver femte borger i Hørsholm har et højt 
stressniveau, hver 10. har et dårligt mentalt helbred og 18 % har svage 
sociale relationer. Med Hørsholm Kommunes udviklingsplan for det nære 
sundhedsvæsen 2017-2019 blev der sat fokus på mental sundhed og 
psykisk sygdom. Midler til indsatserne er ikke forlænget. Der er givet 
midler til at videreføre tilbuddet om anonym rådgivning, men ellers ikke 
midler til forebyggelse ift. mental sundhed.  
 
Tobak   
Hørsholm Kommune har, med indførelse af Røgfri Skoletid, Røgfri 
Arbejdstid samt partnerskab i Røgfri Fremtid, de seneste år haft et stort 
fokus på de overordnede rammer for tobaksforebyggelse i form af 
lovgivning. Med indførelsen af Røgfri Skoletid er et centralt element for en 
succesfuld proces, at en gruppe lærere klædes på til at støtte elever i at 
håndtere røgfri skoletid. Sundhedsudvalget har i år givet midler til at en 
lille gruppe af lærere kan komme på et kursus i dette, men der er stadig 
behov for at understøtte tobaksforebyggelsen. Stort set alle kommuner, 
inklusive Hørsholm, henviser til nationale rygestoptilbud (fx Stoplinjen og 
Dit Digitale Stopprogram). Omkring hver fjerde kommune vurderer, at over 
halvdelen af kommunens legepladser, idrætsanlæg og 
ungdomsuddannelser er røgfri. Andelen er noget mindre for gågader og 
cafeområder. Til sammenligning er alle eller næsten alle udeområder, hvor 
børn og unge færdes i Hørsholm Kommune, røgfri.   
 
Alkohol   
Tre ud af fire kommuner vurderer, at medarbejdere i sundhedsplejen i stor 
eller i nogen udstrækning foretager en kort opsporende samtale om 
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alkohol. I Hørsholm Kommune foretages det i nogen udstrækning på 
ældreområdet, i mindre udstrækning for medarbejdere i jobcentret og slet 
ikke i sundhedsplejen. En tredjedel af kommunerne vurderer, at de i stor 
udstrækning arbejder systematisk med tidlig opsporing af og indsatser til 
børn og unge, der vokser op i familier med et skadeligt alkoholforbrug, 
hvilket kun er i mindre udstrækning i Hørsholm. Ved budgetvedtagelsen 
for 2021-2024 blev der valgt at give 50.000 kr. årligt til 
alkoholforebyggelsesområdet, svarende til en minimumsmodel. Lige nu er 
en kommunal alkoholpolitik med fokus på børn og unge under 
udarbejdelse. Da der er behov for midler til at udmønte alkoholpolitikken, 
er der et særskilt budgetønske om alkoholforebyggelse.  
 
Fysisk aktivitet   
I Hørsholm Kommune indgår fysisk aktivitet i stor udstrækning på ældre- 
og kultur/fritidsområdet, i nogen udstrækning inden for 
jobcentre/beskæftigelse og psykiatri/handicap, i mindre udstrækning i 
sundhedsplejen og slet ikke inden for HR-personale.  
 
Vaccination  
Fra 2020 er det besluttet på nationalt niveau at tilbyde gratis vaccination 
til borgere i risikogruppen mod hhv. influenza og pneumokokker. 
Sundhedsudvalget har prioriteret at give 10.000 kr. årligt til at støtte 
promovering af disse tilbud for at sikre høj tilslutning fra kommunens 
borgere.  
 
Ensomhed  
Ensomhed er et tema i Hørsholm Kommunes Værdighedspolitik samt i 
Ældrepolitikken. Kommunens aktivitetscentre, hjemmepleje, plejecentre 
og frivillige foreninger arbejder på forskellig vis med forebyggelse af 
ensomhed blandt de ældre borgere. På aktivitetscentrene er der ansat 
medarbejdere til at opspore borgere, der vil have gavn af at deltage i 
aktiviteter. Borgerne kan blive hentet og fulgt til aktivitetscentrene ved 
behov. I hjemmeplejen og på plejecentrene tilbydes indsatser til borgere 
og beboere, der har til formål at forebygge social isolation. Yderligere 
uddeler Hørsholm Kommune §18 midler til frivillige, sociale foreninger, der 
blandt andet arbejder for at etablere fællesskaber og kulturelle oplevelser 
for de ældre borgere. Ved budgetvedtagelsen for 2020 udmøntede 
aftaleparterne ikke kommunens modtagne særtilskud til bekæmpelse af 
ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord på 645.000 kr. til Social- og 
Seniorudvalgets område. Blandt andet på denne baggrund forelægges et 
budgetønske vedrørende forebyggelse af ensomhed på Social- og 
Seniorudvalgets område i indeværende budgetproces.   
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Forebyggelige indlæggelser  
Hørsholm Kommune har gennem de seneste år arbejdet på at undgå 
indlæggelser, som med de rigtige indsatser kunne være forebygget. 
Forebyggelige indlæggelser rummer et stort potentiale til at mindske 
udgifter til kommunal medfinansiering. Det er således prioriteret i budget 
2021-2024 at opnormere ordning med faste læger på plejecentrene til at 
yde sparring, undervisning og stuegang på beboere med henblik på at 
reducere forebyggelige indlæggelser. Derudover prioriteres samarbejde 
med tværsektorielt udekørende team fra Nordsjællands Hospital mhp. at 
forebygge indlæggelser. 
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SU 2: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
 
Spørgsmål 
 
Anne Ehrenreich: I lyset af arbejdet med udviklingen af det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen i Region Hovedstaden og i 
klyngesamarbejdet mellem kommunerne i Nordsjælland vil jeg gerne have 
belyst følgende:  
 

1. hvordan administrationen forventer at udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen vil forbedre hjælpen til                                                                                                                                
borgerne i Hørsholm, 

2. hvilke forbedringer man konkret arbejder for, 
3. hvilke krav det nære sundhedsvæsen stiller til administrationen og 

den lokale indsat, 
4. samt evt. afledte budgetønsker i den forbindelse 

 
Svar 

Det nære sundhedsvæsen i udvikling   
Sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den 
demografiske udvikling, der betyder flere ældre og flere patienter med 
kroniske lidelser. Der er bred enighed om, at er der brug for en reform, der 
ændrer på den måde, vi har indrettet os på, hvis vores sundhedsvæsen 
skal kunne håndtere denne udvikling. Det kræver styrket samarbejde og 
sammenhæng og en fortsat, gradvis omstilling, så flere borgere kan få 
behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet, i 
stedet for at skulle på et af de specialiserede akuthospitaler, når det ikke 
er nødvendigt. Blandt sundhedsvæsenets parter er der derfor stor 
efterspørgsel på en sundhedsreform/-aftale fra regeringen. 
 
Regeringen, Danske Regioner og KL er derfor i juni 2021 blevet enige om, 
at en del af løsningen er en forenkling og styrkelse af den nuværende 
politiske/administrative struktur i hver region og etablering af forpligtende 
og formaliserede ‘Sundhedsklynger’ omkring hvert af de 21 akuthospitaler. 
De nye sundhedsklynger, som i Region Hovedstaden dannes med 
udgangspunkt i de fire klynger, der allerede i dag eksisterer, er således i 
fokus i den bebudede kommende sundhedsreform. 

Mere behandling og opfølgning skal fremadrettet løses i praksissektoren, i 
kommunerne og i hjemmet, bl.a. gennem udgående og virtuel 
understøttet sygehusbehandling. Det skal sikre bedre sammenhæng og 
nærhed for patienten og samtidig aflaste sygehusene. 
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De nye sundhedsklynger skal tage fælles ansvar for den fælles population i 
optageområdet med fokus på at løse udfordringer, herunder styrke 
sammenhæng og bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb for de 
borgere, der har forløb på tværs af regioner, kommuner og almen praksis, 
og samtidig være en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og 
omstilling til det nære sundhedsvæsen. Myndighedsansvaret er fortsat 
placeret i de nuværende regioner og kommuner. 

Det nære sundhedsvæsen i Hørsholm Kommune 
Hørsholm Kommune har over de seneste år taget nogle dybere spadestik 
mod et styrket nært sundhedsvæsen. Det har vi bl.a. gjort ved at udvikle 
og styrke samarbejdet med: 
 

- Nordsjællands Hospitals tværsektorielle udekørende team (det 
såkaldte TUT). Det udekørende team er forankret i akutafdelingen 
på akuthospitalet i Hillerød og kan i tæt samarbejde med primær 
sektor bidrage til, at diagnostik og behandling i højere grad kan 
foregå i eget hjem og varetages i fællesskab ud fra personlige/ 
faglige behov, kompetencer og rammer uden hensyntagen til 
sektorskel.  

- Kommunens egen akutfunktion 

- De praktiserende læger i kommunen (fx gennem praksiskonsulent-
ordningen og ved at sikre faste læger på alle plejecentre – 
sidstnævnte er i 2021 blevet opnormeret med flere timer). 

Tanken bag kommunens samarbejde med TUT er, at det vil kunne bidrage 
til at forebygge unødvendige indlæggelser, skabe tryghed og 
sammenhæng for patienter/borger og pårørende samt bidrage til, at de 
samlede ressourcer på tværs af sektorer bruges bedst muligt. Det tætte 
samarbejde vil sikre løbende kompetenceudvikling, herunder gensidig 
indsigt og forståelse for hinandens arbejdsområder og rammer. Hørsholm 
Kommune oplever, at samarbejdet med TUT er meget succesfuldt.  

I relation til det nære sundhedsvæsen er det værd at fremhæve Hørsholm 
Kommunes selvstændige akutfunktion bestående af sygeplejersker. 
Akutfunktionen varetager særligt komplekse sygeplejeopgaver og yder 
faglig sparring/second opinions på tværs af kommunen. Sygeplejerskerne i 
akutfunktionen varetager vurdering af borgere med akut opstået sygdom 
eller forværring af eksisterende sygdom inden for de forebyggelige 
diagnoser. De kan tilkaldes af hospital, 1813, visitatorer, praktiserende 
læger, plejecentre, midlertidige døgnpladser og hjemmeplejen.  
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Formålet med den kommunale akutfunktion er at tilse borgere med kendt 
sygdom i forværring og/eller forebygge forværring af akut opstået sygdom 
gennem en tidlig og proaktiv indsats, for at forebygge unødvendige 
indlæggelser på hospital. Målgruppen for den kommunale akutfunktion er 
primært borgere over 65 år, ældre medicinske patienter og borgere med 
kroniske sygdomme, men også borgere på kommunale plejecentre og 
bosteder med somatisk sygdom. Den kommunale akutfunktion er 
kendetegnet ved at være fleksibel på tid og opgavetyper og være 
tilgængelig 24 timer i døgnet, og der kræves samtidig kompetencer mhp. 
sparring.  

I takt med at kommunerne får flere sygeplejeopgaver, indlæggelserne på 
sygehusene bliver kortere, og antallet af sygeplejekrævende (ældre) 
borgere stiger, stiger den faglige bæredygtighed for netop at have en 
selvstændig kommunal akutfunktion, hvilket vil kræve videre udvikling af 
kommunens funktion og/eller tættere samarbejde med andre kommuners 
akutfunktioner. 

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – i et Hørsholm perspektiv 
Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde en strategi for det nære 
og sammenhængende sundhedsvæsen, som har til formål at sætte retning 
for hospitalernes rolle i det nære sundhedsvæsen. Målet med regionens 
strategi er, at borgerne skal være mest muligt selvhjulpne og at finde 
løsninger i tilknytning til borgernes hjem. Med færre hospitalssenge vil 
mange patienter blive behandlet og genoptrænet uden for den fysiske 
hospitalsmatrikel. Region Hovedstadens strategi tager sit afsæt i, at vi i 
fremtidens sundhedsvæsen ikke skal skelne så skarpt mellem, om man er 
en patient i behandling hjemme eller i behandling på hospitalet, hos egen 
læge eller f.eks. i et sundhedshus.  
 
Borgmestrene i Nordklyngen har i den forbindelse udarbejdet et 
strategipapir, der omhandler det fremtidige samarbejde på 
sundhedsområdet – en fælles tilgang fra de Nordsjællandske kommuner. 
Strategipapiret, som de otte borgmestrene i kommunerne i Nordklyngen i 
tæt samarbejde har udarbejdet, indeholder en fælles holdning til arbejdet 
med det nære sundhedsvæsen og de ”murstensløse” og fælles 
kommunale/regionale sundhedshuse.  

Baggrunden for at fremhæve de særlige nordsjællandske perspektiver er, 
at borgerne i de nordsjællandske kommuner har længere til et hospital 
end de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden, og derfor er lokale 
løsninger et særligt vigtigt nordsjællandsk perspektiv. Nordsjælland er 
samtidig det område i regionen, hvor andelen af ældre over +74 år 



  
 Notat 

  

 

9/11 

vækster hurtigere end i resten af regionen, med det øgede behov for 
sundhedsindsats, som det medfører.  

Et væsentligt nordsjællandsk kommunalt standpunkt er, at specialerne på 
Nordsjællands Hospital skal bevares og styrkes og at samarbejdet med 
kommunerne desuden skal bidrage til, at borgerne oplever kvalitet og 
nærhed i den service der modtages. Derfor er det nødvendigt at arbejde 
med andre måder, at levere hospitalsydelser på, fx i de to sundhedshuse i 
Helsingør og Frederikssund, i ”murstensløse” sundhedshuse og i borgernes 
egne hjem.  

Når Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød står klart om få år, er det med 
færre sengepladser og mange nye behandlingsforløb. Det er borgmestrene 
i Nordklyngens synspunkt, at det skal sikres, at den nye struktur med færre 
sengepladser og et øget fokus på behandling i borgerens hjem og på 
kommunernes midlertidige pladser ikke sker som en ukontrolleret eller 
ufinansieret opgaveglidning. 

Det kommunale strategipapir indeholder ti pejlemærker for det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen båret af klare rammer, tydelig 
rollefordeling, samarbejde og tydelighed for borgerne. De følger herunder: 

I et borgerperspektiv 

1. Gøre det lettere for borgere, der fra tid til anden er i kontakt med 
hospitalet, at få mere hospitalsbehandling i eller tæt på eget hjem, 
så hospitalsbehandling passes ind i borgerens hverdagsliv. 

2. Ældre og sårbare borgere, der har brug for at blive tilset fysisk af 
en læge, skal enten på hospitalet, tilses af et udgående team eller 
den praktiserende læge. Region Hovedstaden ligger lavt på 
udkørende 1813 besøg. Det vil vi gerne have ændret. 

3. Hvis behandling fagligt forsvarligt kan klares ved hjælp af 
telefonisk rådgivning, et udgående team eller video, vil det være at 
foretrække for den ældre og sårbare borger. Hvis kommunerne 
skal løfte yderligere opgaver i den sammenhæng, skal der indgås 
en signaturaftale om opgaveoverdragelse, hvor økonomien følger 
med. 

4. Specialerne på Nyt Nordsjællands Hospital skal fastholdes og 
videreudvikles. 

I et forebyggelsesperspektiv   

5. Samarbejde om at forebygge, at flere sårbare og ældre borgere 
bliver syge eller mere syge, fordi geografisk afstand til et hospital 
eller sundhedshus er en barriere.  
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I et organisatorisk perspektiv  

6. Stille krav om, at murstensløse sundhedshuse indgår på lige fod 
med regionale sundhedshuse. Vi skal have hospitalerne tættere på 
borgerne – det kan fysiske og murstensløse sundhedshuse bidrage 
til, og over tid kan den digitale form udvikles.  

7. Hilse udvikling med mere behandling i eller tæt på borgerens eget 
hjem velkommen, men stille krav om, at hospitalerne etablerer 
tilstrækkelig og relevant faglig understøttelse til kommunerne 
f.eks. i form af mulighed for virtuelle konferencer med en læge, 
rådgivning eller udgående funktioner.  
Kommunerne vil insistere på den gode overdragelse af opgaverne 
og at disse er finansieret.  

8. Stille krav om, at hospitalerne informerer og kommunikerer til 
kommunerne og de praktiserende læger, hvilke rådgivende 
hotlines, udgående teams og afdelinger med mulighed for virtuelle 
konferencer, der forefindes. 

9. Opfordre hospitaler til at blive mere digitale på de afdelinger, der 
oftest udskriver sårbare og ældre borgere og samtidig give 
kommunerne adgang til Sundhedsplatformen. Kommunerne hilser 
SP Link velkommen som redskab, hvor kommunale medarbejdere 
har læseadgang til journaloplysninger om borgere, som har været i 
kontakt med et hospital.  

I et økonomisk perspektiv 

10. Stille krav om aftaler for opgaveoverdragelse fra sygehus til 
kommuner og fortløbende arbejde for en tidlig, opsøgende og 
strategisk opgaveoverdragelse, hvor der aftales klare økonomiske 
rammer for opgaveoverdragelse. Kommunerne hilser 
signaturprojekterne velkommen og har store forventninger til, at 
dette kan være værktøjet der løser den ufinansierede 
opgaveglidning og opfordrer til, at der sættes flere midler af end 
de nuværende 4 mio. 

Som nævnt er det netop aftalt mellem KL, Danske Regioner og regeringen, 
at den nuværende politiske struktur i hver region forenkles og styrkes. De 
nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau og 
indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. 
Samtidig etableres fem overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i 
hver region – som står for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i 
hver af regionens egne sundhedsklynger. Det indebærer en forenkling i 
hver region i forhold til i dag, da de eksisterende 
sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg bliver slået sammen til 
et nyt ”sundhedssamarbejdsudvalg”. 
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Det er administrationens vurdering, at Hørsholm Kommunes borgere vil 
få gavn af en kommende sundhedsreform med oprettelse af 
formaliserede sundheds-klynger, da etableringen vil medføre et endnu 
tættere samarbejde på tværs af hospitaler, praktiserende læger og 
kommuner – og ikke mindst give mere beslutningskraft lokalt. Det kræver 
et stort arbejde i den kommende tid – det ved vi fra seneste 
kommunalreform – men det kommer borgerne til gode. Den kommende 
proces vil derfor også lægge beslag på en del af administrationens tid og 
strategiske kompetencer.  

Det vil være et helt grundlæggende krav fra kommunens side, at der 
aftales klare økonomiske rammer for det videre arbejde, og ikke mindst 
omkring den fortsatte opgaveoverdragelse fra hospitalerne til de 
kommunale enheder. 
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 Baggrundsnotater, budget 2022-2025 
 
 
 
 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område: 
 

 SFKU 1:  Ekstra støtte til foreninger 
 

 SFKU 2:  Opdatering af anlæg af to kunststofbaner 
 

 SFKU 3: Udbytte ved Museum Nordsjælland samarbejdet  
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Spørgsmål 
Ovenpå situationen omkring Covid-19, hvor borgerne har været afskåret 
fra en masse aktiviteter og socialt liv, ønsker Dansk Folkeparti at få belyst, 
hvilke muligheder, der er for økonomisk at støtte mere op om Hørsholms 
forenings- og sportsliv? Dansk Folkeparti ønsker at få belyst to forskellige 
niveaumæssige scenarier. 
 
Svar 
Foreningerne i Hørsholm kan overordnet inddeles i to grupper: 

 Folkeoplysende foreninger (fx idrætsforeninger, kulturelle 
foreninger, friluftsforeninger, spejdergrupper m.fl.) 

 Frivillige sociale foreninger og patientforeninger (fx 
Hjerteforeningen, Ældresagen m.fl.) 

 
Folkeoplysende foreninger kan modtage støtte fra kommunen i henhold til 
folkeoplysningsloven. Frivillige sociale foreninger og patientforeninger kan 
modtage støtte fra kommunen i henhold til serviceloven.  
 
Administrationen beskriver i dette baggrundsnotat mulighederne for 
yderligere økonomisk støtte til de folkeoplysende foreninger.  
 
Administrationen præsenterer to modeller, som begge relaterer sig til 
aktivitetstilskud. Aktivitetstilskuddet gives til folkeoplysende foreninger i 
forhold til andelen af medlemmer under 25 år bosiddende i kommunen. 
Satsen pr. medlem i den tilskudsberettigede gruppe er for øjeblikket 380 
kr. pr. år. Aktivitetstilskuddet kan anvendes til aktiviteter, 
træneruddannelse mm. i foreningen.    
 
Model 1 – forhøjelse af gældende aktivitetstilskud: 
 
Gældende sats for aktivitetstilskud på 380 kr. forhøjes til 500 kr.   
Estimeret budget: 500.000 kr.  
 
Konsekvenser ved model 1: 

SFKU 1: Ekstra støtte til foreninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 05.08.2021 
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Kontakt 
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Foreninger, der primært har medlemmer under 25 år bosiddende i 
kommunen som fx spejdergrupperne og idrætsforeninger generelt set vil 
modtage et højere tilskud end vanligt. 
Foreninger, der primært har medlemmer over 25 år som fx Aktiv Kunst, 
Hørsholm og Omegns Jagtforening, Rungsted Kajakklub og golfklubberne 
vil kun i ringe omfang opnå økonomisk gevinst ved denne model.   
 
    
Model 2 – forhøjelse af gældende aktivitetstilskud samt supplerende 
tilskud til folkeoplysende foreninger beregnet på baggrund af 
medlemssammensætning: 
 
Det gældende aktivitetstilskud på 380 kr. forhøjes til 500 kr. (samme som 
model 1) og suppleres med et ekstra tilskud på 250 kr. for medlemmer 
over 25 år bosiddende i kommunen samt for medlemmer under 25 år 
bosiddende uden for kommunen.  
Estimeret budget: 1.650.000 kr.  
 
Konsekvenser ved model 2: 
Alle folkeoplysende foreninger uanset medlemssammensætning vil opleve 
en økonomisk gevinst ved denne model.  
Især foreninger, som på grund af medlemssammensætningen normalt ikke 
eller kun i ringe grad får aktivitetstilskud fra kommunen som fx Aktiv Kunst, 
Rungsted Kajakklub, Hørsholm og Omegns Jagtforening og golfklubberne 
vil med denne model få en økonomisk gevinst.  
Ligeledes vil klubber med mange medlemmer under 25 år bosiddende 
uden for kommunen som fx Hørsholm Svømmeforening, Hørsholm 
Basketballklub, Rungsted Ishockeyklub og Hørsholm Rungsted Tennisklub 
opleve et væsentligt højere tilskud ved denne model.   
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SFKU 2: Opdatering af anlæg af to kunststofbaner 
 
 
 
 
Spørgsmål 
Anlæg af 2 stk. kunststofbaner (8 mands + 11 mands) på stadion i 
Idrætsparken, i forlængelse af den belyste mulighed der ligger i 
forundersøgelsen og pga. af den nye placering af Klubhus til 
udendørsidrætten.  
 
Kombineres med 
Spørgsmål fra Ann Lindhardt i mail til administrationen den 22. juni 2021:  
 
Er det billigere at etablere kunstgræsbaner på stadion, såfremt 
overskudsjord fra klubhus og udgravning til kunstgræsbaner placeres på 
stadion i stedet for at blive kørt væk.  
 
 
Svar 
I forundersøgelsen fra COWI, har COWI vurderet, at der kan etableres en 8 
mands- og 11 mandsbane på stadionarealet. Fodboldklubben HUI har dog 
efterfølgende ønsket at 11 mandsbanen lever op til nationale 
størrelseskrav, hvilket betyder, at banens areal er større end først antaget. 
Konsekvensen er, at der skal graves mere jord væk, og samtidig etableres 
en længere støttevæg.  
I placeringen af banen skal der både tages hensyn til beplantningsbæltet, 
afstand til togbanen samt klubhusets beliggenhed.  
HUI har ønsket, at der så vidt muligt, også lægges kunstgræs uden om 
banerne, så hele området kan aktiveres.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelsen er der lavet en 
helhedsplan for området omkring stadion i Idrætsparken for at sikre, at 
fremtidige anlægsdisponeringer tænkes ind. Ud over etableringen af et 
klubhus til udendørsidrætterne, er der også taget højde for muligheden for 
kommende kunstgræsbaner foran det nye klubhus. De nye 
kunstgræsbaner ønskes etableret i direkte sammenhæng med det nye 
klubhus, så det på sigt kan blive muligt at opholde sig i klubhuset imens der 
spilles fodbold på banerne. Det vil både styrke det sociale fællesskab og 
sikre en større synergi mellem udendørsidrætternes faciliteter.  
 
Tre forskellige kort, der viser banernes placering på stadion: 
 
Internt kort (2021): 
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Kort fra lokalplan 179 over Hørsholm Idrætspark (2021): 

 
 
 
 
Kort fra COWIs forundersøgelse (2020): 



  

 

6/18 

 
 
 
Etableringen af fremtidige kunstgræsbaner kræver en bearbejdning af 
arealet, som er præget af en del højdeforskel og vandophobning. 
Udgifterne hertil er en forudsætning for, at der kan etableres 2 
kunstgræsbaner samt kunstgræs omkring banerne:  
 
Jorden på- og omkring stadion skal planeres, da stadionarealet ligger 
placeret meget dybt. Grundet den dybe beliggenhed, skal området 
afvandes for at sikre, at det ikke oversvømmes i perioder med store 
mængder vand.  
Belysning på banen er vigtig, for at kunne bruge banerne hele året, og for 
at sikre, at området er et ”sikkert sted” at være. 
Etablering af hegn bag målene på begge baner, samt eventuelt 
tilskuerhegn omkring banerne, hvis der er behov herfor.  
Der skal etableres miljøkorrekte kunstgræsbaner, som sikrer, at et 
minimum af plastikgranulat havner i naturen. Det kræver en særlig bane 
opbygning.  
Der er et terrænspring på omkring 6 meter fra Hørsholmhallen til stadion, 
hvilket vil kræve en høj støttemur samt hegn i hjørnet tættest på 
Hørsholmhallen og mod skatebanen. 
 
Separat svar på Ann Lindhardts spørgsmål: 
En mindre del af det overskydende jord kan muligvis udlægges på stadion, 
og holde udgifter til jordkørsel nede. Dette kræver dog en grundigere 
undersøgelse af både jorden i forhold til forurening, samt hvilket underlag, 
en kunstgræsbane skal have og opbygningen heraf. Yderligere er klubhuset 
placeret på skrænten så tæt på terræn som muligt, for at kunne være i 
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direkte kontakt med banen. Det skal der ligeledes tages højde for, såfremt 
man lægger jord på stadion.  
 
Placeringen af de to kunstgræsbaner er udfordret af, at den store banes 
krav til areal. Det betyder, at banen skal trækkes langt over mod 
skatebanen for at kunne være der, hvilket kræver, at større jordmængder 
skal bortskaffes og at der skal etableres en lang og høj støttemur. Jord og 
støttemur samt et yderligere behov for kvalificering af projektet betyder, 
at der skal afsættes 3. mio. kr. til jordkørsel, gravearbejde og støttemur.  
Før kunstgræsbanerne kan etableres, skal der laves en tydelig beskrivelse 
af projektet, påbegyndes en byggesag eventuelt med 
myndighedsbehandling, laves udbud samt kvalitetssikring af tilbud.  
Af byggepladsmæssige grunde kan kunstgræsbanerne først etableres, når 
klubhuset er bygget.  
 
Nedenstående er et prisoverslag med forbehold for, at der endnu ikke er 
udarbejdet et endeligt projekt:  
 

Ydelser Prisestimat 
Intern projektering ifht. drift og håndtering (team Ejendomme) 400.000 
Ekstern projektering 350.000 
Byggeplads, adgangsforhold, sikring af vej  425.000 
Rydningsarbejde 646.000 
Profilering og indbygning af overskudsjord 484.000 
Indbygning af bund til kunstgræsbane 1.378.850 
Jordkørsel, gravearbejde og støttemur 562.500 
Afvanding 231.000 
Flise og støbearbejde 3.000.000  
Hegns arbejde 735.275 
Lysanlæg 880.000 
Kunstgræsbelægning inklusiv: 
Miljøkorrekt underlag på 177.750 
Aktivitetsareal i forlængelse af banerne 132.000 

2.739.000 

Diverse arbejder 110.625 
Uforudsete poster 
 

1.280000  

I alt ex moms 13.223.000 
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SFKU 3: Udbytte ved Museum Nordsjælland samarbejdet 
 
 
 
I budgetaftale 2021-2024 pointerede aftaleparterne i henholdsvis Gribskov 
og Hørsholm Kommune, at der skal kigges på samarbejdsaftalen omkring 
Museum Nordsjælland, idet de to kommunalbestyrelser finder, at 
forholdet mellem kommunernes bidrag og udbytte er udfordret. Dette 
notat beskriver handlemulighederne. 
 
Hillerød Kommune har besluttet, at de ikke ønskede at deltage i arbejdet. 
 
Administrationerne fremstiller 6 områder som sammen, eller hver især, 
kan tages i brug for at skabe balance mellem kommunernes bidrag og 
udbytte af samarbejdet med/om Museum Nordsjælland: 
 
1. Muligheder for at skabe større gennemsigtighed i Museums 
Nordsjællands indsatser inden for museumslovens fem søjler. Det skal 
være tydeligere, hvordan ressourcer prioriteres, og hvilket udbytte og 
effekt, der er af prioriteringerne. Både samlet set og i forhold til de tre 
kommuner hver især. 
I forbindelse med en indledende dialog samarbejdskommunerne imellem 
har administrationen i Gribskov og Hørsholm Kommune pointeret, at der 
er en ubalance mellem Museum Nordsjællands fordeling af fokus og 
ressourcer i forhold til de tre kommuner. 
 
Skal der etableres en gennemsigtighed og balance i forhold til, hvorledes 
ressourcerne prioriteres samarbejdspartnerne imellem, da er det 
nødvendigt med et opdelt regnskab og budget.  
 
Museum Nordsjællands virksomhed skal ifølge museumsloven sikre 
kulturarven på baggrund af fem indbyrdes forbundne opgaver, de såkaldte 
fem søjler:  
 
          ●Indsamling/udgravning    ●   registrering    ●   bevaring    ●   
forskning    ●   formidling 
  
Således skal aktiviteterne være bundet op på disse fem søjler, som i dag 
varetages på tværs af de kommunale geografiske skel. De fem søjler kan 
derfor udgøre en struktur i forhold til budgetlægning og regnskab. 
Ydermere giver det mulighed for at opdele budget og regnskab på de 
enkelte kommuner. På denne måde kan man anskueliggøre, hvorledes 
ressourcer prioriteres til f.eks. formidling og forskning i de enkelte 
kommuner og eventuelt holde denne fordeling op imod kommunens 
tilskudsandel. I regnskab 2019 fremgår det f.eks., at der er brugt ca. 1.1 
mio. kr. til udstillinger. Man kunne med fordel i en note til regnskabet 
splitte denne omkostning op. Således kan man se forbruget på de enkelte 
kommunale udstillingssteder, hvilket skaber gennemsigtighed i forhold til 
bidrag og udbytte.  
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2. Forslag til etablering af nye samarbejdsstrukturer mellem 
kommunerne og museet, idet kommunerne ønsker, at der iværksættes 
en mere løbende dialog om henholdsvis de fælles og særegne interesse 
for hver af kommunerne mellem museets ledelse og kommunerne. 
Administrationerne vurderer, at det har været svært at etablere et 
samarbejde med Museum Nordsjælland, der i tilstrækkelig grad tilgodeser 
kommunernes ønsker, deres fællesmængde og deres særinteresser. 
Ydermere vurderer administrationen, at fastere mødestrukturer kan 
understøtte de øvrige mål med nærværende arbejde.   
 
I den eksisterende samarbejdsaftale er det pointeret, at 
tilskudskommunerne er sikret repræsentation i bestyrelsen. Herudover er 
der ved museets oprettelse etableret et kontaktudvalg, der bør mødes én 
gang årligt, og som består af udvalgsformænd, centerchefer og 
museumsdirektør.  
 
Trods den formaliserede mødeform, vurderer administrationen, at praksis 
ikke afstedkommer en tilstrækkelig udveksling af informationer, 
synkronisering af behov og ønsker og endelig afrapportering til de 
relevante beslutningstagere.  
 
For at forbedre samarbejdet og behovsafklaringen omkring Museum 
Nordsjællands ydelser, er det derfor nødvendigt at etablere en løbende og 
systematisk dialog om de fælles men ligeledes særegne interesser. Både 
kommunerne i mellem og ligeledes sammen med Museum Nordsjællands 
ledelse. Der kan fx være fælles interesser omkring organiseringen af 
indsamling/udgravning, hvorimod Par Force arbejdet i Museum 
Nordsjælland i hovedsagen er interessant for Gribskov og Hillerød, men 
ikke for Hørsholm, der ikke huser Par Force stierne/landskabet. 
 
Administrationen anbefaler, at Museum Nordsjælland udvider 
kommunikationen og dialogen med samarbejdskommunerne. Dette sker 
ved at etablere flere møder, især i kontaktudvalget med de enkelte 
kommuner og hver især. På møderne skal det være muligt at tilkendegive 
behov, ønsker og prioriteringer. Sammen og hver for sig. Endeligt kunne 
Museum Nordsjælland én gang årligt præsentere sine visioner, indsatser 
og resultater på et politiske udvalgsmøde (forberedt sammen med de 
kommunale administrationer). 
 
3. Fordelingsnøglen for finansiering af museets udgifter mellem 
kommunerne. 
Siden fusionen har kommunerne betalt det beløb, som blev besluttet i 
samarbejdsaftalen fra 2013. Beløbet blev fastsat ud fra hvad hver 
kommune, henholdsvis Hørsholm, Hillerød og Gribskov, tidligere betalte 
forud for fusionen, og ikke i forhold antal indbyggere, antal 
udstillingssteder eller hvor stor en andel kommunalt tilskud som 
statsanerkendelsen og dermed statstilskuddet krævede.  
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Museet synes ikke at prioritere aktiviteter i henhold til størrelsen af de 
kommunale tilskud. I nedenstående tabel, kan man se kommunernes 
omkostning pr. borger i 2021, afledt af de direkte udbetalte driftstilskud.  
 

 

Tilskud Antal borgere Pris pr. borger
Hørsholm 1.975.001 kr. 24.917 79 kr.
Gribskov 2.522.478 kr. 40.971 62 kr.
Hillerød 2.364.950 kr. 51.528 46 kr.
SUM 6.862.429 kr. 117.416
Gennemsnit 58 kr.

Tabel 1: Tabeloversigt over pris pr. borger i de enkelte kommuner 
Således viser en simpel analyse, at Hørsholm Kommune bidrager 
forholdsvist meget til samarbejdet pr. borger og betaler ca. 58% mere end 
Hillerød Kommune. Dette på trods af at Hørsholm Kommune kun huser ét 
af Museum Nordsjællands i alt 11 udstillingssteder. Der er således belæg 
for et opgør med de enkelte kommuners bidrag og udbytte i forhold til 
museumssamarbejdet.  
 
4. Størrelsen/omfanget af museumsaktiviteter i de tre kommuner, dels 
aktuelt, dels i perioden 2014-2020.  
Ifølge Slots- og kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2018, og 
Årsberetningerne fra Museum Nordsjælland er der generelt sket en 
udvikling og konsolidering af museums-aktiviteterne.  
 

 For så vidt angår Hillerød, er der rettet op på problemerne med 
forskning, efterslæb på registrering er indhentet, 
personalenormeringen er forbedret, og der bruges generelt 
mange af museets samlede ressourcer på forskellige 
formidlingsaktiviteter. 

 
 For så vidt angår Gribskov er bevaringsforholdene forbedret, 

bemandingssituationen er blevet bedre, og der kæmpes fortsat 
med at etablere færre og skarpere udstillingsfaciliteter, samt evt. 
et nyt 1943-museum/Museum ved havet. 

 
 For så vidt angår Hørsholm er ”de spinkle økonomiske ressourcer” 

(forud for fusionen) ikke længere et problem, men der har ingen 
udvikling af udstillingsaktiviteterne været i perioden og 
besøgstallet er fortsat alt for lavt. Der var generelt styr på 
registrering, opbevaring mv. fra starten. 

 
Herudover påpeger kvalitetsvurderingen forskellige udfordringer set fra et 
kommunalt perspektiv. Museet har bl.a. fortsat for mange og ufokuserede 
udstillingssteder, for lille ekstern indtjening og er ikke lykkes med at få en 
stærk strategisk ramme for museet på plads endnu. Museum Nordsjælland 
har jf. ovenstående i alt 11 besøgssteder, heraf ét i Hørsholm.  
 
Udviklingen inden for Museum Nordsjælland har især gået på at indhente 
efterslæb og udfordringer, herunder med registrering og opbevaring, samt 
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tilvejebringe kvalificeret bemanding, hvor man var udfordret. Der har 
været fokus på ”back-office” aktiviteter som har været mindre relevant for 
den kommunale dagsorden og ønske om udbytte.  
 
Der er ikke udviklet på udstillingerne i Hørsholm, og besøgstallet på årligt 
ca. 1700 stk., samt et mindre antal skoletjeneste-forløb og deltagelse i 
enkelte sær-arrangementer, har ifølge kvalitetsvurderingen ikke været 
tilfredsstillende. 
 
5. Umiddelbare fordele og ulemper ved statsanerkendelsen. 
I tiden efter fusionen har der været fokus på at indhente efterslæbet i 
forhold til de fem søjler, der er en forudsætning for statsanerkendelsen. 
Dette kan være en ulempe ved, at museet igennem flere år har allokeret 
fokus og ressourcer til aktiviteter, som ikke er tilstrækkeligt relevante for 
kommunerne. Statsanerkendelsen var vigtig og en fordel i forbindelse med 
fusionen, men der er basis for at drøfte, her efter ca. 7 år, om ikke også 
den kan ses at være for dyr og ressourcekrævende ud fra et kommunalt 
perspektiv. 
 
En kommune er ikke forpligtet til at indgå i et museumssamarbejde ej 
heller drive museumsvirksomhed. En kommune er forpligtet til at indgå i 
”kapitel 8 samarbejdet”, der vedrører sikring af kultur- og naturarv i 
forbindelse med kommunernes fysiske planlægning og forberedelse af 
jordarbejder m.v. Der er ingen krav om forskning, udstillingssteder eller 
uddannelse af ph.d-studerende. 
 
Ud fra et kommunalt perspektiv kan det muligvis være en fordel af frigøre 
museumssamarbejdet fra statsanerkendelse, således de kommunale 
midler i højere grad benyttes til de aktiviteter som kommunerne ønsker, 
og i mindre grad indgår i en pulje der også indeholder forskning, 
uddannelse og registrering. Som minimum bør balancerne i arbejdet i 
museums-virksomheden diskuteres og genbesøges. 
 
Hørsholm Kommune bidrager totalt med 2,8 mio. kr. (inklusiv 
bygningsdrift) til Museum Nordsjælland i 2021. Jævnfør samarbejdsaftalen 
og statsanerkendelsen skal hver kommune som minimum betale 2 mio. kr. 
i direkte tilskud pr. år. Men balancen mellem kommunerne, og mellem 
grenene af arbejdet inden for Museum Nordsjælland kan og bør 
genbesøges, ligesom et stærkere fokus på de borgerrettede dele af 
Museum Nordsjællands aktiviteter kunne være nyttig. 
 
6. Muligheder for tilpasninger i samarbejdsaftalen, som afspejler 
forskelle mellem kommunerne. Det kan f.eks. vedrøre parforce-
samarbejdet, eller mulighederne for at tilpasse samarbejdet, så 
kommunerne beslutter, om de selv vil varetage en eller flere af 
opgaverne iht de fem søjler i museumsarbejdet. 
Museum Nordsjælland skal varetage museumsvirksomhed gældende 
forhistorien frem til nyere tid i Hillerød, Gribskov, Hørsholm, Allerød og 
Fredensborg Kommuner. Opgavevaretagelsen har således et historisk og 
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geografisk perspektiv. Dette kan dog betyde at specifikke 
formidlingsområder er mere relevante for nogle kommuner end andre. 
Dette gælder f.eks. formidlingen af parforcejagtlandskabet i Hillerød og 
Gribskov, udvikling af Museum 43 i Gribskov, eller etablering af et 
oplysningsmuseum i Hørsholm.  
 
Museets virke bedømmes jævnfør ovenstående gennem 
Kulturarvsstyrelsens Kvalitetsvurderinger i forhold til statsanerkendelsen, 
men har ikke i øvrigt været udsat for en bredere kommunalpolitisk 
drøftelse (udover i bestyrelsen). Fusionen og museets prioriteter, er ikke 
blevet diskuteret systematisk på tværs af de tre kommuner, som hver især 
har deres egen præferencer og interesser. 
 
Administrationen anbefaler at man tilpasser samarbejdsaftalen, således, at 
der kan arbejdes med en til- og fravalgsordning, så samarbejdet bliver 
mere fleksibelt og bedre tilpasset til forskellene i behov, ønsker og vilkår. 
Således kan der dels være ”temamæssige forskelle” i 
samarbejdsstrukturen (fx vedrørende par force), ligesom den enkelte 
kommune kan genbesøge sit samspil med Museum Nordsjælland ift. hver 
af opgaverne i de fem søjler (Indsamling, registrering, bevaring, forskning 
og formidling). Dette kan især være relevant, hvis ikke det hele og samlede 
Museum Nordsjælland kan justeres, således at alle tre kommuner er 
tilfredse med forholdet mellem ressourceforbrug og udbytte, jf. tidligere.  
______ 
Som Bilag 1 og 2 vedlægges: 
- kommissoriet for arbejdet med notatet, samt et tidligere statusnotat, der 
har dannet udgangspunkt for dialogerne mellem kommunerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAG1: Notat 
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Opgavepapir/kommissorium for fornyelse 
af samarbejdet vedr. Museum 
Nordsjælland, mellem Hørsholm, Gribskov 
og Hillerød Kommuner.  
 
Baggrund 
Museum Nordsjælland blevet dannet ved en 
fusion af museumsvæsenerne for Hørsholm, 
Gribskov og Hillerød Kommune 1. januar 2014. 
Museets virke bedømmes gennem Kulturarvsstyrelsens 
Kvalitetsvurderinger, senest i 2018, men har ikke øvrigt været diskuteret 
systematisk på tværs af de tre kommuner siden opstarten. 
Kommunalbestyrelserne i Hørsholm og Gribskov Kommuner har begge 
besluttet i forbindelse med budgetforligene for 2021, at der skal kigges på 
Museum Nordsjællands arbejde og samarbejdsaftalen, idet de to 
kommunalbestyrelser finder, at forholdet mellem kommunernes bidrag 
og udbytte er udfordret. Arbejdet skal afsluttes, så eventuelle ændringer i 
samarbejdsaftalen kan træde i kraft primo 2022. Administrationerne i de 
tre stiftelseskommuner gennemfører derfor et fælles analysearbejde med 
udgangspunkt i nærværende opgavebeskrivelse/kommissorium. Den 
hidtidige dialog mellem kommunerne har taget afsæt i et notat om status 
og perspektiver, jf. vedlagte bilag. 
 
Formål: De tre kommuner er enige om at belyse handlemuligheder, som 
kommunerne enten sammen eller hver især kan tage i brug for at skabe 
balance mellem kommunernes bidrag til og udbytte af samarbejdet om 
Museum Nordsjælland.  
 
Analysen skal indeholde beskrivelse af og muligheder for justeringer på 
følgende områder: 
   

1. Muligheder for at skabe større gennemsigtighed i Museums 
Nordsjællands indsatser inden for museumslovens fem søjler. 
Det skal være tydeligere hvordan ressourcer prioriteres, og 
hvilket udbytte og effekt, der er af prioriteringerne. Både 
samlet set og i de tre kommuner hver især. 

 
2. Forslag til etablering af nye samarbejdsstrukturer mellem 

kommunerne og museet, idet kommunerne ønsker, at der 
iværksættes en mere løbende dialog om henholdsvis de 
fælles og særegne interesse for hver af kommunerne mellem 
museets ledelse og kommunerne. 

 
3. Fordelingsnøglen for finansiering af museets udgifter mellem 

kommunerne. 

 

 
 

Dato: 05.01.2020 
 
 

Center for Kultur, Idræt og 
Digitalisering 
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4. Størrelsen/omfanget af museumsaktiviteter i de tre 
kommuner, dels aktuelt, dels i perioden 2014-2020. Der kan 
tages udgangspunkt dels i årbøgerne, dels i 
kvalitetsvurderingerne.            

 
5. Umiddelbare fordele og ulemper ved statsanerkendelsen 

 
6. Muligheder for tilpasninger i samarbejdsaftalen, som 

afspejler forskelle mellem kommunerne. Det kan f.eks. 
vedrøre parforce-samarbejdet, eller mulighederne for at 
tilpasse samarbejdet, så kommunerne beslutter, om de selv 
vil varetage en eller flere af opgaverne iht de fem søjler i 
museumsarbejdet (kan dette f.eks. ske ved en modregning, 
egenbetaling etc.) 
 

De 3 kommuner har tidligere drøftet behovet for en ny og fremadskuende 
samarbejdsaftale. Opgavepapiret/kommissoriet tager afsæt i de tidligere 
drøftelser der har været mellem de 3 tilskudskommuner og Museum 
Nordsjælland.  
 
Hørsholm Kommune vil gerne stå for de indledende opgaver med at 
formulere tekster til de 6 punkter i analysearbejdet.  
 
I tilfælde af at en eller flere kommuner har divergerende synspunkter eller 
perspektiver til de 6 punkter vil der være op til den enkelte kommune at 
indsættes individuelle tekster under de enkelte afsnit. 
 
Resultaterne af arbejdet skal foreligge senest med udgangen af juli måned 
2021.  
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 Perspektiver vedrørende Museum Nordsjælland samarbejdet. 
 
 
Baggrund: 
Hørsholm, Hillerød og Gribskov Kommuner fusionerede med virkning fra 
den 1. januar 2014 sine kommunale museumsaktiviteter (de 
kulturhistoriske museer), gennem oprettelsen af Museum Nordsjælland. 
Museum Nordsjælland har således eksisteret i mere end fem år.  
 
På baggrund af de fem års virke ønsker Hørsholm Kommune at 
perspektivere: 
 

1. De bagvedliggende årsager til fusionen,  
2. En status for udviklingen inden for de fem år,  
3. Genbesøge udbyttet af samarbejdet,  
4. Kommunal forpligtelse ift museumssamarbejde. 

 
Direktionens perspektiver er markeret med () og vurderes i forhold til 
den kommunale kerneopgave. 
 
1: De bagvedliggende årsager til fusionen: 
Museumsfusionen blev blandt andet besluttet med afsæt i tilskyndelserne 
og statsanerkendelsen fra Kulturministeriet. Konklusionen var, at der var 
for mange, små og utidssvarende museumsenheder i det nordsjællandske. 
 
Kommunerne gik jf. samarbejdsaftalen fra 2013 ind i samarbejdet med de 
ressourcer de hver især havde afsat til museumsaktiviteter, herunder 
nettodriftstilskud på hhv. 2.380.000 kr. (Gribskov), 1.833.000 (Hillerød) og 
1.603.725 (Hørsholm), samt indirekte tilskud på hhv. 1.078.758 kr. 
(Gribskov), 267.400 kr. (Hillerød) og 725.400 kr. (Hørsholm). Hertil afholdte 
kommunerne hver især nogle ikke særskilt bogførte omkostninger af 
forskellig art. Hørsholm Kommunes bruttoomkostning til Museum 
Nordsjælland samarbejdet beløb sig til 2,8 mio. kr. i 2019. 
 
Direktionen Kommunerne indgik med andre ord ikke i samarbejdet med 
afsæt i kommunestørrelse (Hillerød: 48.800 indbyggere) (Gribskov 41.000 
indbyggere) (Hørsholm: 25.000 indbyggere). Det kan overvejes om 
fordelingsnøglen for udgifterne fortsat er hensigtsmæssig og rimelig. 
 
Museum Nordsjællands virksomhed er hjemlet i museumslovens § 2, der i 
formålsparagraffen pointerer at natur- og kulturarven skal sikres på 
baggrund af fem indbyrdes forbundne opgaver, de såkaldte fem søjler:  
 
●Indsamling/udgravning ●registrering ●bevaring ●forskning ●formidling. 
 

 

Bilag 2: Notat 
  

 

Dato: 15.10.2019 
 
 

Direktionen 
 

 

Kontakt 
Jan Dehn 

jde@horsholm.dk 
Direkte tlf. 21130372 
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Kommunernes museale udgangspunkt forud for fusionen er omtalt i 
Kulturministeriets kvalitetsvurdering af Museum Nordsjælland fra 2018, 
hvor museet blev screenet med udgangspunkt i de fem søjler: 
 
Nordsjællandsk Folkemuseum (hjemsted Hillerød). Museet er i udvikling og står 
midt i en omstillingsproces. Museet har en beskeden forskning, tilfredsstillende 
bevaringsforhold, begrænsede udstillingsmuligheder, ufokuseret formidling, 
efterslæb på registrering og svag personalenormering. 
 
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre (hjemsted i Gilleleje og Helsinge). Museet er 
veldrevet, men med beskeden forskning, utilfredsstillende bevaringsforhold, behov 
for udskillelse fra samlingerne, tilfredsstillende registreringsforhold, 
tilfredsstillende formidling med behov for fokus, mindre tilfredsstillende besøgstal, 
samt en kompleks og ledelseskrævende personale-sammensætning med overvægt 
af medarbejdere i beskæftigelsesordninger. 
 
Hørsholm Egns Museum (hjemsted Hørsholm). Museets opgavevaretagelse er 
tilfredsstillende. Driften er stabil, men museet er udfordret af spinkle økonomiske 
ressourcer, har vanskeligt ved at løfte dele af sit forskningsfelt, den fulde 
formidlings- og bevaringspgave, og har et usædvanligt lavt besøgstal. Hertil 
kommer manglende afklaring af museets opgaver i dele af det geografiske 
ansvarsområde. 
 
Ift. de fem søjler i museumsloven er forskning en forudsætning for 
statsanerkendelse og dermed tilskud.  
 
Direktionen Det kan diskuteres om forskning er en kommunal 
kerneopgave, om at man bør indgå dialog med Museum Nordsjællands og 
Kulturstyrelsens vægtning af forskningsandelen. 
 
I forhold til indsamling/udgravning der jf. museumsloven kapitel 8 i vid 
udstrækning er finansieret af hver enkelt bygherre/byggeri, da er denne 
aktivitet ikke direkte afhængig af kommunalt engagement ift ekstern 
efterspørgsel. Endvidere kan kommunen vælge at benytte et andet 
museum eller driftsenhed til at varetage opgaver i forhold til det 
arkæologiske arbejde, og behøver ikke nødvendigvis støtte det museum 
man samarbejder ift. den fysiske planlægning. Det betyder at formidling, 
registrering og bevaring står tilbage som de væsentligste strategiske 
kommunale museums- og kerneopgaver. 
 
 
2: En status for udviklingen inden for de fem år 
Ifølge Kvalitetsvurderingen fra 2018, og Årsberetningerne fra Museum 
Nordsjælland er der generelt sket en udvikling og konsolidering af 
museums-aktiviteterne.  
 

 For så vidt angår Hillerød, er der rettet op på problemerne 
med forskning, efterslæb på registrering er indhentet, 
personalenormeringen er forbedret og der bruges generelt 
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mange af museets samlede ressourcer på forskellige 
formidlingsaktiviteter. 

 
 For så vidt angår Gribskov er bevaringsforholdene forbedret, 

og der kæmpes fortsat med at etablere færre og skarpere 
udstillingsfaciliteter, samt evt. et nyt 1943-museum 

 
 For så vidt angår Hørsholm er ”de spinkle økonomiske 

ressourcer” ikke længere et problem, men der har ingen 
udvikling af udstillingsaktiviteterne været i perioden og 
besøgstallet er fortsat alt for lavt.  

 
Herudover påpeges der forskellige udfordringer i kvalitetsvurderingen fra 
2018; herunder set fra et kommunalt perspektiv. Museet har bl.a. fortsat 
for mange og ufokuserede udstillingssteder, for lille ekstern indtjening og 
er ikke lykkes med at få en stærk strategisk ramme for museet på plads 
endnu (se anbefalingerne side 10).  
 
Museum Nordsjælland har i alt 11 besøgssteder, heraf ét i Hørsholm.  
 
Udviklingen inden for Museum Nordsjælland har især gået på at indhente 
efterslæb og udfordringer, herunder med registrering og opbevaring, samt 
tilvejebringe kvalificeret bemanding, hvor man var udfordret.  
 
Der er ikke udviklet på udstillingerne i Hørsholm, og besøgstallet på årligt 
ca. 1700 stk., samt et mindre antal skoletjeneste-forløb og deltagelse i 
enkelte sær-arrangementer, er ikke tilfredsstillende. 
 
Direktionen Tyngden i aktiviteterne og udviklingen over den 5-årige 
periode afspejles ikke som resultat af kommunernes samlede bidrag til 
Museum Nordsjælland, der som jf. ovenstående har formidling, registrering 
og bevaring tilbage som de væsentligste strategiske kommunale museums- 
og kerneopgaver. Tyngden afspejles tilsyneladende i højere grad i antallet 
af og placeringen af udstillingssteder og administration, og i museets 
forsknings-profil og -interesse. 
 
Direktionens vurdering på det foreliggende grundlag er, at Hørsholm 
Kommunes udbytte i perioden ikke har stået mål med, og ej heller pt. står 
mål med de ressourcer, kommunen bidrager med i Museum Nordsjælland. 
 
 
 
3: Genbesøge sit udbytte af samarbejdet 
Direktionens vurdering af bytteforholdet jf. ovenstående kan korrigeres på 
forskellige måder ved f.eks: 

 Øget aktivitet i Hørsholm, 
 En reorganisering af Museum Nordsjælland, 
 Ajourføring af ressourcetildelingen, 
 Omprioritering af fokusområder og de fem søjler, 
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 Tilskudsydernes udtræden af samarbejdsaftalen.  
 
Direktionen Hørsholm Kommune har IKKE lagt sig fast på nogen løsning, 
og finder det i første omgang hensigtsmæssigt med en administrativ 
drøftelse med de to andre tilskudskommuner. 
 
4: Kommunal forpligtelse ift. museumssamarbejdet 
En kommune er ikke forpligtet til at indgå i et museumssamarbejde ej 
heller drive museumsvirksomhed. En kommune er forpligtet til at indgå i 
kapitel 8 samarbejdet, og som planmyndighed indgå i dialog med et 
statsanerkendt museum ift. planlægning, ved byggeanmodninger, ect.   
 
Et museum kan opnå statsanerkendelse tildelt ved en akkreditering i 
forhold til museumsloven §14, og ved at varetage et bestemt 
ansvarsområde indenfor natur- og kulturhistorien.  
 
Det statslige tilskud til statsanerkendte museer er fastlagt på finansloven.  
Det er en forudsætning for statstilskuddet, at museet modtager et beløb 
fra ikke-statslig side tilsvarene det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på 
finansloven. I år er minimumsbeløbet 2 mil. kr., dog modtog Museum 
Nordsjælland, ifølge Kulturstyrelsen, 3,8 mio. kr. af staten i 2018.  
 
Ovenstående betyder at museet skal modtage minimum 2 mil. kr. fra 
kommunerne eller andre samarbejdspartnere for at fastholde status som 
statsanerkendt, og derved få udbetalt et statsligt driftstilskud. Samlet set 
modtog Museum Nordsjælland ca. 7,4 mio. kr. fra de tre 
samarbejdskommuner i 2018. 
 
Inden fusionen i januar 2014, modtog de tre statsanerkendte museer ca. 1 
mio. hver fra staten. Altså blev det statslige tilskud ikke reduceret på trods 
af fusionen. Budgettet er opretholdt, og der blev yderligere tildelt 
forskellige refusionsordninger, tidligere amtslige midler osv. 
 
Reduceres de kommunale tilskud betragteligt, med den konsekvens at 
museumsaktiviteten nedskaleres tilsvarende, vil Slots- og Kulturstyrelsen 
vurdere om museet kan opretholde sine forpligtigelser ift. 
statsanerkendelse ud fra de fem søjler og §14.  
 
Udtræder én kommune af samarbejdet vil museets volumen sandsynligvis 
stadig kunne fastholde statsanerkendelsen, dog er museet ikke længere 
forpligtet til at varetage museums- og kulturformidlingen af den 
pågældende kommune som geografisk lokalitet. Således kan bestyrelsen i 
Museum Nordsjælland vælge at udskrive den udmeldte kommune i 
vedtægterne og ultimativt kassere lokale effekter fra den udmeldte 
kommunes kulturhistorie.  
 
Lukkes dele af museet, f.eks. udstillingen i Hørsholm som konsekvens af et 
reduceret tilskud og huslejeomkostninger, vil det jf. museets vedtægter 
være op til Slots- og Kulturstyrelsen, at godkende kassation og udskillelse 
af samlinger og genstande til andre udstillinger. 
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Økonomiudvalgets område 
 

 ØU 1: Hvis Hørsholm gør som Rudersdal, når der tænkes i 
ledelsesniveau, og organisationsstruktur både på selve rådhuset, 
men også på skoler og plejehjem 

 
 ØU 2: Fjernelse af ledelseslag som centerchef i Hørsholm 

Kommune 
 

 ØU 3: Beregning hvis man gør som Greve, i forhold til 
organisationsstruktur og i forhold til samme antal årsværk pr. 
borger 
 

 ØU 4: Matrix (skattesatser) 
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Økonomiudvalget 1 
 
 
Spørgsmål 
Beregning på hvis man i Hørsholm gør som Rudersdal, når der tænkes i 
ledelsesniveau, og organisationsstruktur både på selve rådhuset, men også 
på skoler og plejehjem.  
  
  
Svar 
I Rudersdal Kommune har man valgt at sammenlægge Ældreområdet og 
Socialområdet til ét område/center: Området for senior, social og sundhed. 
Hvis man i Hørsholm Kommune ændrer organisationsstrukturen 
tilsvarende og sammenlægger Center for Sundhed og Omsorg med Center 
for Børn og Voksne vil man umiddelbart kunne spare 1 centerchefstilling 
svarende til 1 mio. kr. årligt inkl. arbejdsgiveromkostninger. Hvis man som i 
Rudersdal Kommune tilbyder centerchefen, der ikke får stillingen i det 
sammenlagte center, en mellemlederstilling reduceres besparelsen til ca. 
300.000 kr. årligt. Beregningen tager ikke højde for evt. yderligere 
stillingsnedlæggelser i forbindelse med sammenlægningen.  
  
I Rudersdal kommune har man for en 2-årig forsøgsperiode valgt, at 
botilbud og plejecentre refererer direkte til direktionen uden om 
centerchefen. Der er ikke nogen besparelse forbundet med en sådan 
ændring i Hørsholm. 

 
 

Dato: 11.8.2021 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Thomas Rafn 

Centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 1160 
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Økonomiudvalget 2 
 
 
Spørgsmål 
Beregning på hvis man fjerner ledelseslag som centerchef i Hørsholm 
Kommune. 
 
 
Svar 
Centercheferne varetager en bred vifte af opgaver og er afgørende for at 
sikre, at borgerne i kommunen oplever en tilstrækkelig kvalitet. 
 
En centercheflønning ligger på ca. 1 mio. kr. årligt inkl. 
arbejdsgiveromkostninger. Hvis man fjerne centercheflaget, der pt. består 
af 8 centerchefer, vil man således kunne spare ca. 8 mio. kr. årligt. 
Besluttes det i forbindelse med budget 2022 vil besparelsen have effekt fra 
2023 og frem. 
 
Opgaverne der i dag varetages af centercheferne, så som 
personaleledelse, betjening af Kommunalbestyrelsen, drift mv., vil i stedet 
skulle varetages af direktionen eller af mellemledere i organisationen.  
 
Dog vurderer administrationen ikke, at det er realistisk, at de nuværende 
mellemledere eller direktionen vil kunne løse samtlige af centerchefernes 
opgaver, hvorfor det ikke er realistisk at spare hele beløbet.   
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Direkte tlf.  
4849 1160 

 

 Baggrundsnotater, budget 2022-2025 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/1 

 
 
Økonomiudvalget 3 
 
Spørgsmål:  
Beregning på hvis man gør som Greve, hvis man tænker 
organisationsstruktur og i forhold til samme antal årsværk pr. borger som 
Greve. 
 
Svar fra administrationen: 
Hørsholm Kommune bruger 12,9 årsværk pr. 1.000 indbyggere på ledelse 
og administration på tværs af hele kommunen1. Kun tre kommuner i 
Danmark bruger færre årsværk – heriblandt Greve Kommune, der til 
sammenligning anvender 11,7 årsværk pr. 1000. indbyggere til ledelse og 
administration. Hvis Hørsholm skal reducere antallet af årsværk til ledelse 
og administration fra 12,9 til 11,7 årsværk pr. 1000 indbyggere svarer det 
til ca. 30 årsværk, hvilket giver en besparelse på 13 mio. kr. årligt. 
 
Det vil kræve en større analyse af foretage en sammenligning af 
organisationsstrukturen i Greve og Hørsholm Kommune, hvorfor denne 
beregning ikke indgår i besvarelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kend din kommune 2021 
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Økonomiudvalget 4 
 
Følgeskrivelse til matrix 
 
Administrationen har udarbejdet beregninger som giver overblik over 
hvorledes skatteprovenuet påvirkes ved forskellige scenarier med 
varierende sammensætning af kommunens skattesatser. 
 
Beregningerne er illustrerede i de vedlagte Matrix. 
 
Da folketinget har meddelt skattestop af de kommunale 
grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme, 
kan kommunerne ikke sætte skatten op på ejendomsskatter. 
 
I matrixen er der således taget højde herfor således, at der både ved 
stigninger og nedsættelser af indkomstskat, kun er beregnet med fald i 
ejendomsskatter. 

 
 

Dato: 11.08.2021 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

Team Økonomi og Styring 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
 

 

Notat 
Baggrundsnotater, budget 2022-2025 



Stigende skattesatser
Stigende Udskrivningsprocent - Faldende Grundskyldspromille
(Budget 2022-2025)

Udskrivningsprocent
2022 23,7 23,71 23,72 23,73 23,74 23,75 23,8 23,9 24,0

Pr
om

ill
e

22,1 0 776.000 1.553.000 2.329.000 3.106.000 3.882.000 7.764.000 15.528.000 23.291.000

22,0 -1.403.373,10 -627.373 149.627 925.627 1.702.627 2.478.627 6.360.627 14.124.627 21.887.627

21,9 -2.806.746,20 -2.030.746 -1.253.746 -477.746 299.254 1.075.254 4.957.254 12.721.254 20.484.254

21,8 -4.210.119,30 -3.434.119 -2.657.119 -1.881.119 -1.104.119 -328.119 3.553.881 11.317.881 19.080.881

21,7 -5.613.492,40 -4.837.492 -4.060.492 -3.284.492 -2.507.492 -1.731.492 2.150.508 9.914.508 17.677.508

21,6 -7.016.865,50 -6.240.866 -5.463.866 -4.687.866 -3.910.866 -3.134.866 747.134 8.511.134 16.274.134

21,5 -8.420.238,60 -7.644.239 -6.867.239 -6.091.239 -5.314.239 -4.538.239 -656.239 7.107.761 14.870.761

21,4 -9.823.611,70 -9.047.612 -8.270.612 -7.494.612 -6.717.612 -5.941.612 -2.059.612 5.704.388 13.467.388

21,3 -11.226.984,80 -10.450.985 -9.673.985 -8.897.985 -8.120.985 -7.344.985 -3.462.985 4.301.015 12.064.015

21,2 -12.630.357,90 -11.854.358 -11.077.358 -10.301.358 -9.524.358 -8.748.358 -4.866.358 2.897.642 10.660.642

21,1 -14.033.731,00 -13.257.731 -12.480.731 -11.704.731 -10.927.731 -10.151.731 -6.269.731 1.494.269 9.257.269



Udskrivningsprocent - stabil Grundskyldspromille
(Budget 2022-2025)

Udskrivningsprocent
2023 23,7 23,71 23,72 23,73 23,74 23,75 23,8 23,9 24,0

Pr
om

ill
e

22,1 0 522.000 1.045.000 1.567.000 2.090.000 2.612.000 5.224.000 10.447.000 15.671.000

22,0 -1.442.667,50 -920.668 -397.668 124.332 647.332 1.169.332 3.781.332 9.004.332 14.228.332

21,9 -2.885.335,00 -2.363.335 -1.840.335 -1.318.335 -795.335 -273.335 2.338.665 7.561.665 12.785.665

21,8 -4.328.002,50 -3.806.003 -3.283.003 -2.761.003 -2.238.003 -1.716.003 895.997 6.118.997 11.342.997

21,7 -5.770.670,00 -5.248.670 -4.725.670 -4.203.670 -3.680.670 -3.158.670 -546.670 4.676.330 9.900.330

21,6 -7.213.337,50 -6.691.338 -6.168.338 -5.646.338 -5.123.338 -4.601.338 -1.989.338 3.233.662 8.457.662

21,5 -8.656.005,00 -8.134.005 -7.611.005 -7.089.005 -6.566.005 -6.044.005 -3.432.005 1.790.995 7.014.995

21,4 -10.098.672,50 -9.576.673 -9.053.673 -8.531.673 -8.008.673 -7.486.673 -4.874.673 348.327 5.572.327

21,3 -11.541.340,00 -11.019.340 -10.496.340 -9.974.340 -9.451.340 -8.929.340 -6.317.340 -1.094.340 4.129.660

21,2 -12.984.007,50 -12.462.008 -11.939.008 -11.417.008 -10.894.008 -10.372.008 -7.760.008 -2.537.008 2.686.992

21,1 -14.426.675,00 -13.904.675 -13.381.675 -12.859.675 -12.336.675 -11.814.675 -9.202.675 -3.979.675 1.244.325



Udskrivningsprocent - stabil Grundskyldspromille
(Budget 2022-2025)

Udskrivningsprocent
2024 23,7 23,71 23,72 23,73 23,74 23,75 23,8 23,9 24,0

Pr
om

ill
e

22,1 0 536.000 1.071.000 1.607.000 2.141.000 2.677.000 5.355.000 10.708.000 16.062.000

22,0 -1.473.062,20 -937.062 -402.062 133.938 667.938 1.203.938 3.881.938 9.234.938 14.588.938

21,9 -2.946.124,40 -2.410.124 -1.875.124 -1.339.124 -805.124 -269.124 2.408.876 7.761.876 13.115.876

21,8 -4.419.186,60 -3.883.187 -3.348.187 -2.812.187 -2.278.187 -1.742.187 935.813 6.288.813 11.642.813

21,7 -5.892.248,80 -5.356.249 -4.821.249 -4.285.249 -3.751.249 -3.215.249 -537.249 4.815.751 10.169.751

21,6 -7.365.311,00 -6.829.311 -6.294.311 -5.758.311 -5.224.311 -4.688.311 -2.010.311 3.342.689 8.696.689

21,5 -8.838.373,20 -8.302.373 -7.767.373 -7.231.373 -6.697.373 -6.161.373 -3.483.373 1.869.627 7.223.627

21,4 -10.311.435,40 -9.775.435 -9.240.435 -8.704.435 -8.170.435 -7.634.435 -4.956.435 396.565 5.750.565

21,3 -11.784.497,60 -11.248.498 -10.713.498 -10.177.498 -9.643.498 -9.107.498 -6.429.498 -1.076.498 4.277.502

21,2 -13.257.559,80 -12.721.560 -12.186.560 -11.650.560 -11.116.560 -10.580.560 -7.902.560 -2.549.560 2.804.440

21,1 -14.730.622,00 -14.194.622 -13.659.622 -13.123.622 -12.589.622 -12.053.622 -9.375.622 -4.022.622 1.331.378



Udskrivningsprocent - stabil Grundskyldspromille
(Budget 2022-2025)

Udskrivningsprocent

Pr
om

ill
e

2025 23,7 23,71 23,72 23,73 23,74 23,75 23,8 23,9 24,0

22,1 0 546.000 1.093.000 1.639.000 2.184.000 2.731.000 5.461.000 10.921.000 16.381.000

22,0 -1.524.587,90 -978.588 -431.588 114.412 659.412 1.206.412 3.936.412 9.396.412 14.856.412

21,9 -3.049.175,80 -2.503.176 -1.956.176 -1.410.176 -865.176 -318.176 2.411.824 7.871.824 13.331.824

21,8 -4.573.763,70 -4.027.764 -3.480.764 -2.934.764 -2.389.764 -1.842.764 887.236 6.347.236 11.807.236

21,7 -6.098.351,60 -5.552.352 -5.005.352 -4.459.352 -3.914.352 -3.367.352 -637.352 4.822.648 10.282.648

21,6 -7.622.939,50 -7.076.940 -6.529.940 -5.983.940 -5.438.940 -4.891.940 -2.161.940 3.298.060 8.758.060

21,5 -9.147.527,40 -8.601.527 -8.054.527 -7.508.527 -6.963.527 -6.416.527 -3.686.527 1.773.473 7.233.473

21,4 -10.672.115,30 -10.126.115 -9.579.115 -9.033.115 -8.488.115 -7.941.115 -5.211.115 248.885 5.708.885

21,3 -12.196.703,20 -11.650.703 -11.103.703 -10.557.703 -10.012.703 -9.465.703 -6.735.703 -1.275.703 4.184.297

21,2 -13.721.291,10 -13.175.291 -12.628.291 -12.082.291 -11.537.291 -10.990.291 -8.260.291 -2.800.291 2.659.709

21,1 -15.245.879,00 -14.699.879 -14.152.879 -13.606.879 -13.061.879 -12.514.879 -9.784.879 -4.324.879 1.135.121



Faldende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2022-2025)

Udskrivningsprocent
2022 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23 22,7

Pr
om

ill
e

22,1 0 -7.764.000 -15.528.000 -23.291.000 -31.055.000 -38.819.000 -46.583.000 -54.347.000 -77.638.000

22,0 -1.403.373,10 -9.167.373 -16.931.373 -24.694.373 -32.458.373 -40.222.373 -47.986.373 -55.750.373 -79.041.373

21,9 -2.806.746,20 -10.570.746 -18.334.746 -26.097.746 -33.861.746 -41.625.746 -49.389.746 -57.153.746 -80.444.746

21,8 -4.210.119,30 -11.974.119 -19.738.119 -27.501.119 -35.265.119 -43.029.119 -50.793.119 -58.557.119 -81.848.119

21,7 -5.613.492,40 -13.377.492 -21.141.492 -28.904.492 -36.668.492 -44.432.492 -52.196.492 -59.960.492 -83.251.492

21,6 -7.016.865,50 -14.780.866 -22.544.866 -30.307.866 -38.071.866 -45.835.866 -53.599.866 -61.363.866 -84.654.866

21,5 -8.420.238,60 -16.184.239 -23.948.239 -31.711.239 -39.475.239 -47.239.239 -55.003.239 -62.767.239 -86.058.239

21,4 -9.823.611,70 -17.587.612 -25.351.612 -33.114.612 -40.878.612 -48.642.612 -56.406.612 -64.170.612 -87.461.612

21,3 -11.226.984,80 -18.990.985 -26.754.985 -34.517.985 -42.281.985 -50.045.985 -57.809.985 -65.573.985 -88.864.985

21,2 -12.630.357,90 -20.394.358 -28.158.358 -35.921.358 -43.685.358 -51.449.358 -59.213.358 -66.977.358 -90.268.358

21,1 -14.033.731,00 -21.797.731 -29.561.731 -37.324.731 -45.088.731 -52.852.731 -60.616.731 -68.380.731 -91.671.731



Faldende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2022-2025)

Udskrivningsprocent
2023 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23 22,7

Pr
om

ill
e

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

22,0 -1.442.667,50 -9.313.668 -17.174.668 -25.035.668 -31.470.668 -40.757.668 -48.618.668 -56.479.668 -64.340.668

21,9 -2.885.335,00 -10.756.335 -18.617.335 -26.478.335 -32.913.335 -42.200.335 -50.061.335 -57.922.335 -65.783.335

21,8 -4.328.002,50 -12.199.003 -20.060.003 -27.921.003 -34.356.003 -43.643.003 -51.504.003 -59.365.003 -67.226.003

21,7 -5.770.670,00 -13.641.670 -21.502.670 -29.363.670 -35.798.670 -45.085.670 -52.946.670 -60.807.670 -68.668.670

21,6 -7.213.337,50 -15.084.338 -22.945.338 -30.806.338 -37.241.338 -46.528.338 -54.389.338 -62.250.338 -70.111.338

21,5 -8.656.005,00 -16.527.005 -24.388.005 -32.249.005 -38.684.005 -47.971.005 -55.832.005 -63.693.005 -71.554.005

21,4 -10.098.672,50 -17.969.673 -25.830.673 -33.691.673 -40.126.673 -49.413.673 -57.274.673 -65.135.673 -72.996.673

21,3 -11.541.340,00 -19.412.340 -27.273.340 -35.134.340 -41.569.340 -50.856.340 -58.717.340 -66.578.340 -74.439.340

21,2 -12.984.007,50 -20.855.008 -28.716.008 -36.577.008 -43.012.008 -52.299.008 -60.160.008 -68.021.008 -75.882.008

21,1 -14.426.675,00 -22.297.675 -30.158.675 -38.019.675 -44.454.675 -53.741.675 -61.602.675 -69.463.675 -77.324.675



Faldende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2022-2025)

Udskrivningsprocent
2024 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23 22,7

Pr
om

ill
e

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

22,0 -1.473.062,20 -9.441.062 -17.205.062 -25.335.062 -33.281.062 -41.228.062 -49.175.062 -57.121.062 -65.068.062

21,9 -2.946.124,40 -10.914.124 -18.678.124 -26.808.124 -34.754.124 -42.701.124 -50.648.124 -58.594.124 -66.541.124

21,8 -4.419.186,60 -12.387.187 -20.151.187 -28.281.187 -36.227.187 -44.174.187 -52.121.187 -60.067.187 -68.014.187

21,7 -5.892.248,80 -13.860.249 -21.624.249 -29.754.249 -37.700.249 -45.647.249 -53.594.249 -61.540.249 -69.487.249

21,6 -7.365.311,00 -15.333.311 -23.097.311 -31.227.311 -39.173.311 -47.120.311 -55.067.311 -63.013.311 -70.960.311

21,5 -8.838.373,20 -16.806.373 -24.570.373 -32.700.373 -40.646.373 -48.593.373 -56.540.373 -64.486.373 -72.433.373

21,4 -10.311.435,40 -18.279.435 -26.043.435 -34.173.435 -42.119.435 -50.066.435 -58.013.435 -65.959.435 -73.906.435

21,3 -11.784.497,60 -19.752.498 -27.516.498 -35.646.498 -43.592.498 -51.539.498 -59.486.498 -67.432.498 -75.379.498

21,2 -13.257.559,80 -21.225.560 -28.989.560 -37.119.560 -45.065.560 -53.012.560 -60.959.560 -68.905.560 -76.852.560

21,1 -14.730.622,00 -22.698.622 -30.462.622 -38.592.622 -46.538.622 -54.485.622 -62.432.622 -70.378.622 -78.325.622



Faldende skattesatser
Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(Budget 2022-2025)

Udskrivningsprocent

Pr
om

ill
e

2025 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23 22,7

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

22,0 -1.524.587,90 -9.629.588 -17.702.588 -25.774.588 -33.847.588 -41.919.588 -49.992.588 -58.065.588 -66.137.588

21,9 -3.049.175,80 -11.154.176 -19.227.176 -27.299.176 -35.372.176 -43.444.176 -51.517.176 -59.590.176 -67.662.176

21,8 -4.573.763,70 -12.678.764 -20.751.764 -28.823.764 -36.896.764 -44.968.764 -53.041.764 -61.114.764 -69.186.764

21,7 -6.098.351,60 -14.203.352 -22.276.352 -30.348.352 -38.421.352 -46.493.352 -54.566.352 -62.639.352 -70.711.352

21,6 -7.622.939,50 -15.727.940 -23.800.940 -31.872.940 -39.945.940 -48.017.940 -56.090.940 -64.163.940 -72.235.940

21,5 -9.147.527,40 -17.252.527 -25.325.527 -33.397.527 -41.470.527 -49.542.527 -57.615.527 -65.688.527 -73.760.527

21,4 -10.672.115,30 -18.777.115 -26.850.115 -34.922.115 -42.995.115 -51.067.115 -59.140.115 -67.213.115 -75.285.115

21,3 -12.196.703,20 -20.301.703 -28.374.703 -36.446.703 -44.519.703 -52.591.703 -60.664.703 -68.737.703 -76.809.703

21,2 -13.721.291,10 -21.826.291 -29.899.291 -37.971.291 -46.044.291 -54.116.291 -62.189.291 -70.262.291 -78.334.291

21,1 -15.245.879,00 -23.350.879 -31.423.879 -39.495.879 -47.568.879 -55.640.879 -63.713.879 -71.786.879 -79.858.879
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