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Budgettema 1: Potentialer for besparelse på administration og 
ledelse i forbindelse med budget 2022-2025 
 
I dette notat redegøres for udviklingen i administrative udgifter og 
størrelsen på ledelseslaget samt ledelsesspændet i Hørsholm kommune. I 
notatet fremgår det, at der i de senest år er foretaget en række 
besparelser på administration og ledelse i kommunen, men at der også i 
budget 2022 er potentiale for besparelser. 
 
Administrationen har allerede peget på besparelser i råderumskataloget 
for budget 2022 på Økonomiudvalgets område på 4,95 mio. kr. ligesom 
der er ved at blive gennemført en analyse på teknik- og miljøområdet med 
henblik på at finde potentialer for effektivisering.  
 
Herudover konkluderes det i notatet, at yderligere besparelser på 
administrationen bør gennemføres strategisk og tage afsæt i bl.a. 
læringerne fra corona-pandemien.  
 
1. Administration 
I Hørsholm Kommune udgør administrationen 215 årsværk. Disse årsværk 
dækker eksempelvis borgerservicemedarbejdere, mentorer, 
socialrådgivere og byggesagsbehandlere såvel som medarbejdere i 
klassiske støttefunktioner/stabsfunktioner, der beskæftiger sig med 
politisk betjening, ledelsesunderstøttelse og borgerbetjening. 
Administrative medarbejdere findes både på rådhuset og på kommunens 
borgernære enheder så som plejecentre og skoler.  
 
1.1. Udviklingen i udgifter til administration 
De centrale administrationsudgifter i Hørsholm Kommune ligger på 6.245 
kr. pr. indbygger1. Med en udgift på 6.245 kr. pr. indbygger ligger 
Hørsholm Kommune på et middel udgiftsniveau på landsplan (plads nr. 56 
ud af 98 kommuner). Dette er en forbedring siden sidste opgørelse, hvor 
Hørsholm lå på plads nummer 73.  Af tabellen nedenfor ses de centrale 
administrationsudgifter pr. indbygger i Hørsholm holdt op imod de 
kommuner vi normalt sammenligner os med.  Det er væsentligt at være 

 
1 Kilde: Kend din kommune 2021 
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opmærksom på, at udgiftsniveauet i enhver opgørelse afhænger af en 
masse forhold – herunder hvordan udgifterne konteres, hvilket varierer fra 
kommune til kommune.  
 
Tabel 1: Udgifter til central administration pr. indbygger (regnskab 2019) 
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Kilde: Kend din kommune 2021 
 
Et andet mål er de faktiske administrative årsværk, der bliver brugt i den 
enkelte kommune, hvilket administrationen vurderer er en mere 
retvisende opgørelsesmetode. Ser man på antallet af årsværk, ligger 
Hørsholm lavere end de kommuner vi normalt sammenligner os med. 
Dette fremgår af grafen nedenfor. På landsplan ligger Hørsholm på en 
fjerde plads i forhold til færrest årsværk til administration og ledelse pr. 
1000 indbyggere. 
 
Tabel 2: Årsværk til ledelse og administration pr. 1000 indbyggere, juni 
2020 

 
 
Kilde: Kend din kommune 2021 
 
En anden opgørelsesmetode er at se på antallet af årsværk og udgifter til 
administration og korrigere for kommunernes ganske forskellige 
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rammevilkår. I denne opgørelsesmetode viser en benchmarkingindikator, 
om kommunen ligger over eller under det forventede udgiftsniveau. 
Benchmarkingindikatoren sikrer et bedre sammenligningsgrundlag på 
tværs af kommunerne, fordi betydningen af rammevilkår i betydelig grad 
er renset ud. 
 
I tabel 3 ses de faktiske udgifter til administration pr. indbygger i 2020. I 
tabellen udspecificeres udgifterne til administration i kategorierne:  

 Samlede administrationsudgifter 
 Administrative støttefunktioner og chefer 
 Myndighedspersonale 
 Decentrale ledere  

 
Som det fremgår af tabellen, er de faktiske udgifter til administrative 
støttefunktioner og chefer samt decentral ledelse højere end forventet, 
når man tager højde for kommunes rammevilkår.  
 
Tabel 3: Kommunens benchmarkingindikatorer for udgifter til 
administration 2020 
 

 
 
Samlet set ligger Hørsholm dog fornuftigt i forhold til kommunes 
rammevilkår, hvilket også ses i tabellen nedenfor. Hørsholm Kommune har 
en benchmarkingindikator på 100, hvilket er lavere end de øvrige 
kommuner som vi normalt sammenligner os med. 
 
Tabel 4: Benchmarking-indikator 2020/udgifter i forhold til rammevilkår 
 
Kommune 2017 2018 2019 2020 Procentvis 

ændring fra 
2017-2020 

Procentvis 
ændring fra 
2019-2020 

Benchmarking 
indikator 2020 

Hørsholm 9.301 9.459 8.859 9.182 -1,3 3,7 100 
Allerød 8.980 8.852 8.759 9.133 1,7 4,3 105 
Fredensborg 9.642 10.001 9.659 9.805 1,7 1,5 104 
Gentofte 8.795 9.126 9.257 9.225 4,9 -0,3 108 
Lyngby Taarbæk 9.530 9.710 9.640 9.529 0,0 -1,2 109 
Rudersdal 8.404 8.697 8.782 8.710 3,6 -0,8 103 
Lands-
gennemsnit 

9.266 9.253 9.129 9.261 -0,1 1,5 
 

100 
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Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenheds: Analysen ”Kommunernes 
udgifter til administration og ledelse 2020”. 
 
1.2. Besparelser på administrationen 
Igennem de seneste år er der foretaget en række besparelser på 
administrationen. Som det ses nedenfor, har vi siden 2012 sparet 37 mio. 
kr. på administration på rådhuset og 4 mio. kr. på administration 
decentralt. 
 
Tabel 5: Besparelser på administrationen i budget 2012-2021 

 
 
Besparelserne på administrationen er bl.a. gennemført på følgende 
områder:  

 Indkøb 
 Konsulentydelser 
 Ledelse 
 Sygefravær 
 Rammebesparelse 
 Administrationsanalyse  
 It 
 Tværgående borgerforløb 
 Resultatløn 
 Personalegoder: kørselsgodtgørelse mv. 

 
Der er naturligvis altid potentiale for at spare yderligere på 
administrationen. I dette års råderumskatalog lægges der op til 
besparelser på knap 5 mio. kr. på administrationen i 2022 og frem. 
Forslagene dækker besparelser på følgende områder: 
 

 Øget fokus på udgående kontrolarbejde (uanmeldt opsøgende 
kontrol på virksomheder) 

 Optimering af indtægter vedr. momsrefusion mellemkommunale 
afregninger og ejendomsprovenu 

 Repræsentative arrangementer 



  
Vedrørende Baggrundsnotat 2022: Ledelse Notat 

  

 

5/7 

 Ændring af politisk udvalgsstruktur 
 Effektivisering af arbejdsgange via robotics II 
 Effektivisering via udbud, indkøb 
 Licensudgifter til Microsoft 
 IT-sikkerhed – ændring af sårbarhedsscanning af kommunens it-

platform 
 Reduceret service på skolerne - ophør med fylde og tømme 

opvaskemaskiner 
 Reduceret bygningsvedligeholdelse 

 
Herudover er der igangsat en ekstern analyse af center for By og Miljø, 
hvis resultat indgår i budgetforhandlingerne.  
 
Hvis der skal gennemføres yderligere besparelser i budget 2022-2025, er 
det administrationens anbefaling, at besparelserne er målrettede og ikke 
gennemføres som rammebesparelser. Eksempler på strategiske 
besparelser kunne være:  
 

 Læring af corona: digitale samarbejdsformer 
 Sygefravær 
 Kørsel 

 
2. Ledelse og ledelsesspænd 
Ledelse er helt afgørende for, at medarbejderne kan løse kerneopgaven til 
gavn for borgerne. Som Ledelseskommissionen pointerer, handler ledelse 
bl.a. om at sætte holdet og retningen og skabe resultater via og sammen 
med andre2.  
 
På ledelse kan man naturligvis også foretage besparelser og direktionen 
har derfor også gennemgået ledelseslaget i år for at identificere evt. 
potentialer.  
 
2.1 Udviklingen i antallet af ledere: 
Som følge af besparelserne i forbindelse med budget 2020 er såvel 
direktions- og cheflaget reduceret i kommunen. I følgende tabel ses et 
overblik over udviklingen i antallet af direktører, centerchefer og ledere fra 
2019-2021. Som det ses af tabellen, er der sket et fald i antallet af 
direktører og centerchefer i perioden, mens antallet af mellemledere er 
steget.  
 
Tabel 6: Overblik over udviklingen i antallet af direktører, chefer og ledere 
 

Niveau 2019 2020 2021 
Direktører 4 3 3 
Centerchefer 10 8 8 
Ledere 77 79  81  

 

 
2 saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf 

https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf
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2.2. Ledelsesspænd: 
Ifølge Ledelseskommissionen handler ledelse om at sætte retning og skabe 
resultater via og sammen med andre. Det betyder også at offentlige ledere 
skal være i kontakt med dem, de leder. Dette kræver, at ledelsesspændet 
ikke bliver alt for stort3.  
 
Der er betydelige forskelle i hvor mange ledere i forhold til medarbejdere, 
der er i de enkelte centre alt efter kerneopgaven. Der hvor der er flest 
ledere er på de borgernære velfærdsområder: skoleområdet og 
ældreområdet. Nedenfor ses et overblik over antallet af centerchefer, 
ledere og medarbejdere i de enkelte centre opgjort i 2021.  
 
Tabel 7: Antallet af chefer, ledere og medarbejdere 2021 

Centre  Centerchef leder Antal medarbejdere 
BOM  1 8 100 
JBE  1 3 62 
BOV 1 6 109 
DOS  1 34 554 
SOM 1 23 537 
KID  1 5 87 
POL 1 0 15 
ØPE 1 2 26 

 
Der store forskelle på ledelsesspændet i organisationen, da kerneopgaven 
er meget forskellige fra center til center – nogle opgavetyper kræver 
tættere ledelsesunderstøttelse af medarbejderne end andre. Nedenfor ses 
en opgørelse over hvor mange ledere og medarbejdere lederne i 
gennemsnit har under sig på de forskellige ledelsesniveauer i 
organisationen i 2021.  
 
Tabel 8: Ledelsesspænd 2021 

Ledelsesniveau Antal medarbejdere og 
evt. ledere under sig 
(ledelsesspænd)  

Gennemsnitsnitlig 
ledelsesspænd 

Niveau 2 (centerchef) 7-16  10  

Niveau 3 (mellemledere på 
rådhuset og decentralt) 

0-45  14  

Niveau 4 (mellemledere på 
rådhuset og decentralt) 

4-46  24  

 
2.3. Besparelse på ledelse: 
Direktionen tilpasser løbende organisationen, når der er behov for det. I 
forbindelse med budget 2020 gennemførte direktionen en større 
organisationsændring, hvor direktionen blev reduceret fra 4 til 3 direktører 
og centrene blev reduceret fra 10 til 8 centre. Direktionen har i forbindelse 

 
3 saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf 

https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf
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med budget 2022 gennemgået ledelseslaget og vurderer ikke, at det pt. er 
hensigtsmæssigt at reducere i direktionens-, centerchef eller ledelseslaget. 
Bemærk at antallet af ledere i direktion, centerchefer og mellemledere 
ikke er højt sammenlignet med andre kommuner. 
 
Hvis der skal foretages besparelser i ledelseslaget, er det direktionens 
vurdering, at det fordrer strukturændringer så som skolelukning, 
sammenlægning af dagtilbud, sammenlægning af hjemmeplejedistrikter 
mv.  
 
3. Konklusion: 
Samlet set kan det konkluderes, at der også i budget 2022 kan spares på 
såvel administration som ledelse. Det er imidlertid vigtigt, at besparelserne 
ikke har karakter af rammebesparelser, men på begge områder har en 
strategisk karakter.   
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Budgettema 2: Budgetnotat om frivillighed  
 
Kommunalbestyrelsen har bestilt et budgetnotat omkring frivillighed i 
Hørsholm Kommune. 
I Hørsholmstrategien fremgår det, at Kommunalbestyrelsen ønsker at 
fremme frivillige fællesskaber, herunder også fællesskaber på tværs af 
aldersgrupper, for eksempel gennem kultur og idrætslivet. Og også 
gennem rammerne for fællesskaber i de faciliteter som borgerne allerede 
færdes i. Hørsholm strategien ønsker udover dette nye koncepter og 
anderledes måder at tænke fællesskaber på. Herunder udvikling af flere 
frivilligaktiviteter på kommunens plejecentre. Dette er ligeledes en 
ambition i Ældrepolitikken fra 2019. Det er Hørsholm Kommunes opgave 
at understøtte både de fællesskaber, som opstår ved borgernes egne 
initiativer og de mere formelle fællesskaber i f.eks. foreningslivet og 
aktivitetscentre. 
 
Herunder følger en kort status på frivillige aktiviteter på de forskellige 
sektorområder. Der er ikke tale om en udtømmende liste, men om 
eksempler.  
 
Børneområdet 
På skoleområdet er foreningen ”Skolens venner” med til at give ekstra 
hænder i lærerstyrede aktiviteter, og bidrager med ekstra tid, ro og 
nærvær, der er med til at understøtte elevernes personlige, sociale og 
faglige trivsel. 
 
På dagtilbudsområdet igangsatte kommunalbestyrelsen med budget 2021 
projektet ”Besserne”, som har til formål at skabe fællesskab mellem 
ressourcestærke ældre, der har lyst til at yde en frivillig indsats og børn i 
kommunens daginstitutioner. Besserne har grundet situationen omkring 
covid-19 ikke kunnet komme fra start i 2021. Administrationen anbefaler 
at hele projektet af denne grund skubbes til 2022, for at give bedre 
muligheder for at starte succesfuldt op. 
 
 
Kulturområdet  
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Kulturhus Trommen understøttes af frivillige i to filmklubber med frivillige 
borgere som planlægger og afholder filmvisninger og herunder beslutter 
hvilke film der skal vises for medlemmerne. En filmklub er for unge og en 
filmklub er for de lidt ældre.  
 
Hørsholm Kommunes kulturdag er også et godt eksempel på hvordan 
frivillige borgere /foreninger er med i hele planlægningen, afholdelse og 
evaluering af Kulturdagen. De frivillige løser en kæmpe opgave og dagen 
ville ikke være det samme uden den store indsats fra kommunens borgere.  
 
I Fuglsanghus er der frivillige kunstforeninger, der arrangerer 
kunstudstillinger.  
I Frennehus har foreningen ”Aktiv kunst” været med til at gøre huset i 
stand til glæde for foreningen selv og også for de andre der benytter 
huset.  
 
 
Ældre og sundhedsområdet  
Aktiviteter for beboere på kommunens plejecentre og borgere på 
Aktivitetscenter Sophielund og Selmersbo Aktivhus understøttes blandt 
andet af frivillige. Fx kan beboere på plejecentrene komme på cykeltur i en 
rickshawcykel, som drives af frivillige under foreningen ”Cykling uden 
alder”. På Selmersbo Aktivhus holder seniorrådgiviningen til, hvor frivillige 
rådgiver kommunens ældre borgere om praktiske og personlige forhold.   
 
Yderligere er der flere foreninger i Hørsholm Kommune, som støttes af 
kommunale §18 midler, som gennem fællesskaber, sociale netværk og 
kulturelle oplevelser blandt andet bidrager til reduktion af ensomhed 
blandt kommunens ældre borgere.  
 
Det har under corona ikke været muligt at invitere de frivillige indenfor, 
men ultimo juni blev der igen åbnet for, at frivillige kan besøge centrene 
og opholde sig på fællesarealerne.  
 
§18 midler 
I Hørsholm Kommune uddeles §18 midlerne to gange årligt i april og 
oktober. Der er i 2021 afsat 507.000 kr. til §18 midler. Hørsholm Kommune 
betaler desuden hvert år 25.000 kr. (1 kr. pr. borger) til en 
fælleskommunal § 18 pulje. Kommunalbestyrelserne i Allerød, 
Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og 
Hørsholm har sammen etableret den fælles pulje, der støtter frivilligt, 
socialt arbejde på tværs af kommunerne. 
 
Frivilligcentret og Selvhjælp Hørsholm 
I budget 2020 er der afsat 642.000 kr til støtte til Frivilligcentret. Udover 
det årlige økonomiske tilskud til drift af Frivilligcentret stiller kommunen 
lokaler, møbler, IT-udstyr, telefon mm. til rådighed. Yderligere afholder 
kommunen udgifter til vand, varme og vedligeholdelse. Frivilligcenter og 
Selvhjælp Hørsholm finansieres delvist af den statslige pulje FRIG, der har 
til formål at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre. 
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Coronakrisen har, som med så meget andet, haft en betydning for 
samarbejdet med frivillige i Hørsholm kommune. Frivilligcentrets 
aktiviteter har naturligvis være påvirket af nedlukning, forsamlingsforbud 
mv.  
Frivillige har via koordination med frivilligcentret hjulpet til med at tage 
imod ældre borgere på vaccinationscentrene, der blev kørt dertil af 
beredskabet. Frivilligcenteret har desuden iværksat et tilbud om tirsdagen, 
hvor borgere kan henvende sig om vaccine og coronapas.  
 
Derudover har en række af kommunens medarbejdere frivilligt hjulpet til 
omkring vaccineindsatsen, samt kø-håndtering ved teststeder. Dette giver 
anledning til også fremover at overveje, hvordan og om vi i højere grad bør 
opfordre alle medarbejdere til at engagere sig frivilligt.  
 
Motivation og anerkendelse af det frivillige arbejde  
Årets frivillig på det sociale område hædres hvert år ved arrangementet 
”årets frivillig”. Der har været dialog med Idrætsrådet om at lave et 
lignende arrangement på idrætsområdet, men det har ikke umiddelbart 
været ønsket at anerkende via pris, men man undersøger gerne andre 
muligheder for opmærksomhed og anerkendelse af frivillige på dette 
område.  
 
Mulige former for anerkendelse:  
 

• Større fokus på Hørsholm Kommune hjemmeside 
• Der laves en film om og med de frivillige 
• Der tilføres ekstra økonomi til forskellige aktiviteter 
• Alle idrætsledere investeres til er årligt sportslig/kulturelt 

arrangement – hvor udvalgsformanden holder en 
anerkendende tale 

 
At fastholde, motivere og rekruttere frivillige kræver opmærksomhed på, 
hvad frivillige motiveres af, og hvordan motivation holdes ved lige. En 
måling fra Center for frivilligt socialt arbejde fra 2018 viser, at det at gøre 
en forskel og hjælpe andre er den vigtigste motivationsfaktor i frivilligt 
arbejde. Derfor er det en vigtig opgave at gøre det tydeligt for den 
frivillige, at han eller hun gør en forskel. Fortæl de gode historier, udgiv 
statistik, der viser de frivilliges indsats, eller fortæl korte, nære og 
personlige historier om den forskel, de frivillige gør. Tænk kreativt i 
mediebrug og brug de medier, som frivillige bruger i forvejen. Overvej, 
hvordan man når lige netop gruppen af frivillige bedst.  
 
Her er eksempler på, hvad der motiverer danskerne til at lave frivilligt 
arbejde:  
 

• For 85 procent har det stor betydning, at de er med til at hjælpe 
andre og gøre en forskel, når de udfører frivilligt arbejde. 

• 73 procent svarer, at det, at det er sjovt, også er et vigtigt motiv til 
at fortsætte med frivilligt arbejde.  
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• For 63 procent er socialt netværk og fællesskab afgørende for 
deres motivation for frivilligt arbejde (særligt de ældre frivillige 
vægter fællesskabet højt).  

 
Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde, fra 2018. Se Frivillighed.dk: 6 
faktorer, der motiverer og fastholder frivillige.  
 
Frivilligområdet fremadrettet 

• Understøtte at flere engagerer sig frivilligt  
• Gøre det nemt for de frivillige – også at kunne deltage én enkelt 

dag – eller over en kortere periode.  
• Frivillighed kan give en oplevet kvalitet for borgerne, men er ikke 

et oplagt spare-område, hvor de frivillige overtager kommunale 
kerneopgaver, men kan være et supplement.  

• Overveje en omdefinering af forståelsen af at være frivillig/ lave 
frivilligt arbejde til i højere grad at have fokus på de ressourcer, 
som alle borgere har: Fx kunne skolebørn frivilligt hjælpe til med at 
samle skrald.  

• Kommunen faciliterer at frivillige mødes og samarbejder med 
borgerne om hvilke opgaver eller borgergrupper, der kan have 
brug for frivillig hjælp. Dette ses allerede i dag fx med 
mødregrupper, hvor det er kommunen, der faciliterer og sætter 
mødre sammen i grupper, samt giver fagligt input til det sociale 
samvær, samt faglige input omkring spædbørnspasning.   

• Tænke i nye muligheder ift brug af Borger-Lab hvor der er mange 
borgere der ønsker at bidrage.  

 

https://frivillighed.dk/guides/6-faktorer-der-motiverer-og-fastholder-frivillige
https://frivillighed.dk/guides/6-faktorer-der-motiverer-og-fastholder-frivillige
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Budgettema 3: Forebyggelse 
 
Der henvises til budgetønske SU3 (Strategi for forebyggelse) under Budgetforslag (Sundhedsudvalget)
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Budgettema 4: Statusnotat budgetanalyser 
 
I forbindelse med budgetprocessen vedr. budget 2020-2023 og budget 
2021-2024, blev der udarbejdet en række budgetanalyser, som indgik som 
baggrundsmateriale i.f.t. de politiske beslutninger vedr. det vedtagne 
budget.  
 
Dette notat giver et overblik over de enkelte analysers hovedkonklusioner 
i.f.t. økonomiske potentiale, budgetlagte gevinster samt status på 
realisering af de eventuelt budgetlagte gevinster. 
 
Følgende analyser er medtaget: 

 Dagtilbudsstruktur 
 Skolestruktur 
 Hjemmeplejen – styring og optimering 
 Administration – effektivisering 
 Kulturhus Trommen 
 Udbud og Indkøb 
 Beskæftigelsesindsatsen 

 
1. Dagtilbudsstruktur 
I forbindelse med budgetlægningen af budget 2020-2023 udarbejdede 
konsulentfirmaet KLK, en ekstern analyse over det økonomiske potentiale 
ved en ændret dagtilbudsstruktur med færre men større daginstitutioner. 
 
Analysens hovedkonklusioner 
Analysen peger på to mulige scenarier for strukturtilpasning på 
dagtilbudsområdet – scenarie 1 og 2. Begge scenarier indebærer 
anlægsinvesteringer for at opnå driftsreduktioner  
 

 Scenarie 1: Lukke 3 daginstitutioner (Løvehuset1, Ulvemosehuset 
og Hørsholm Børnegård) og etablere kapacitet svarende til 2 nye 
daginstitutioner. 

 
 

 
1 For både scenarie 1 og 2 gælder det, at driftsaftalen med Løvehuset opsiges. 
Løvehuset er en selvejende daginstitution.   
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 Scenarie 2: Lukke 5 daginstitutioner (Løvehuset, Ulvemosehuset, 
Hørsholm Børnegård, Børnegården Alsvej og Jægerhuset) og 
etablere kapacitet svarende til 3 nye daginstitutioner. 

 
 
Tabel 1: Besparelse på drift 

Afrundet til nærmeste 
1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 og 
efterfølgen

de år 
Scenarie 1 0 550.000 1.100.000 1.100.000 
Scenarie 2 0 555.000 1.100.000 2.500.000 

 
 
Tabel 2: Anlægsinvesteringer 

Afrundet til nærmeste 
1.000 kr.  

2020 2021 2022 2023 og 
efterfølgen

de år 
Scenarie 1 25-30 mio. 25-30. mio. 0 0 
Scenarie 2 25-30 mio. 25-30 mio. 25-30 mio. 0 

 

Budgetkonsekvenser 
Analysen indgik i budgetmappen til augustkonferencen (budget 2020-
2023). Det var Direktionens anbefaling at der i første omgang blev arbejdet 
videre med scenarie 1, men en tilpasning af dagtilbudsstrukturen indgik 
ikke i budgetaftalen vedr. budget 2020-2023 og heller ikke i efterfølgende 
budgetaftaler. 
 
2. Skolestruktur 
I forbindelse med budgetlægningen af budget 2020-2023 udarbejdede 
konsulentfirmaet KLK, en ekstern analyse over det økonomiske potentiale 
ved en ændret skolestruktur med færre klasser og evt. skolelukning. 
 
Analysens hovedkonklusioner 
Analysen peger på 3 scenarier scenarier for strukturtilpasning på 
skoleområdet: 
 

 Scenarie A: Fjerne 1 spor fra 0.-9. klasse (med undtagelse af 7. 
årgang) og hermed reducere antallet af skoleklasser fra 106 til 97 
klasser. Økonomisk potentiale: 6.779.311 kr. 

 
 Scenarie B: Lukke Rungsted Skole, reducere antallet af skoleklasser 

fra 106 til 96 klasser, samt etablere en skolestruktur med 0.-6. 
klasse på Hørsholm Skole og Usserød Skole og 7.-10. klasse på 
Vallerødskolen. Økonomisk potentiale: 11,7 mio. kr. ekskl. 
anlægsudgifter det første år (6,5 mio. kr.).  
 

 Scenarie C: Lukke Rungsted Skole og reducere antallet af 
skoleklasser fra 106 til 96 klasser. Økonomisk potentiale: 11,1 mio. 
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kr. ekskl. engangsbesparelse på vedligeholdelsesefterslæb (2,5 
mio. kr.)  

 
Budgetkonsekvenser 
Analysen indgik i budgetmappen til augustkonferencen (budget 2020-
2023).  
 
Det var Direktionens anbefaling, at der arbejdes med en max. 
klassekvotient på 25 elever, hvor analysen tager udgangspunkt i 26 elever. 
Det giver et årligt provenu, der er ca. 2,3 mio. kr. lavere end i analysen. 
 
Direktionens anbefaling og prioritering af scenarier under forudsætning af 
at skolevæsenet samlet set skal drives billigere var. 
 
Prioritet 1: Lukke Rungsted Skole, bevare de øvrige skoler fra 

0. 9./10. klasse, samt hæve klassekvotienten fra 
maksimalt 24 til 25 elever pr. klasse (der 
forudsættes 5/12-effekt i 2020 og fuld effekt fra 
2021). 

 
Prioritet 2: Forøge klassekvotienten til maksimalt 25 elever i 

etaper over 5 år (der forudsættes 5/12-effekt i 
2020 og fuld effekt fra 2021). 

 
Prioritet 3: Forøge klassekvotienten til maksimalt 25 elever 

med løbende indfasning over 10 år kombineret 
med råderumsforslag med henblik på reducering 
af driftsbudgetter (der forudsættes 5/12-effekt i 
2020 og fuld effekt fra 2021). 

 
 
En tilpasning af skolestrukturen indgik ikke i budgetaftalen vedr. budget 
2020-2023 og heller ikke i efterfølgende budgetaftaler. 
 
3. Hjemmeplejen - optimering 
I forbindelse med budgetlægningen af budget 2020-2023 udarbejdede 
konsulentfirmaet BDO, en ekstern analyse over det økonomiske potentiale 
ved en optimering og omlægning af hjemmeplejen. 
 
Analysens hovedkonklusioner 
Analysen peger på 4 initiativer, der hver især vil kunne skabe et økonomisk 
råderum: 
 

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

 
 Driftsoptimering og bedre arbejdstilrettelæggelse. Økonomisk 

årligt potentiale: 2,8 mio. kr. (konservativt), 3,6 mio. kr. (middel) 
og 4,4 mio. kr. (ambitiøst). 
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 Organisering af rehabilitering. Økonomisk potentiale: Ikke 

beregnet. 
 

 Justering af serviceniveau/alternativ levering: Økonomisk årligt 
potentiale 1,6 mio. kr. 

 
Budgetkonsekvenser 
Analysen indgik i budgetmappen til augustkonferencen (budget 2020-
2023).  
 
Det var Direktionens anbefaling, at der vedr. ”driftsoptimering og bedre 
arbejdstilrettelæggelse” i 2020 og 2021 blev budgetteret svarende til 
konsulentrapportens konservative estimat på 2,8 mio. kr. årligt, dog med 
halv effekt i 2020 mio. kr. Fra 2022 anbefalede Direktionen at budgettere 
med konsulentrapportens middelestimat på 3,6 mio. kr. 
 
I budgetaftalen 2020 blev der budgetlagt ud fra det konservative estimat 
suppleret med en formulering ” Social– og Seniorudvalget skal følge 
udmøntningen af forslaget tæt med henblik på at vurdere, om der i 
forbindelse med budgetlægningen for 2021 er grundlag for yderligere 
Budgetreguleringer”. 
 

mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
DIR anbefaling 
2020-2023 1,4 2,8 3,6 3,6 
Vedtaget budget  
2020-2023 1,8 2,8 2,8 2,8 

 
De vedtagne effektiviseringer i 2020 på 1,8 mio. kr. er blevet realiseret og 
gennemført i form af lavere omkostninger per hjemmehjælpstime. Det er 
imidlertid administrationens aktuelle vurdering, at det er vanskeligt fra 
2020 til 2021 at effektivisere hjemmehjælpen med yderligere 1,0 mio. kr., 
hvilket er en medvirkende forklaring på, at hjemmehjælpsbudgettet er 
under pres i driftsopfølgningen 2021. 
 
4. Administration - effektivisering 
I forbindelse med budgetlægningen af budget 2020-2023 udarbejdede 
konsulentfirmaet PwC, en ekstern analyse over det økonomiske potentiale 
ved at effektivisere de administrative opgaver i kommunen. 
 
Analysens hovedkonklusioner 
Analysen vurderer, at der fuldt indfaset kan effektiviseres 16-20 ikke 
borgerrettede administrative årsværk svarende til 11-13 procent. 
Omregnet svarer det identificerede effektiviseringspotentiale til 8-10 mio. 
kr. årligt. Analysen peger på, at følgende administrative opgaver kan 
effektiviseres: bogføring, budgetlægning, budgetopfølgning, 
personaleadministration, ekstern kommunikation, politisk betjening, 
sekretariatsaktiviteter og intern konsulentbistand 
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Budgetkonsekvenser 
Analysen indgik i budgetmappen til augustkonferencen (budget 2020-
2023), og Direktionens vurdering af, at der kunne effektiviseres for 6-7 
mio. kr. indgik i budgetaftalen 2020. Direktionen pegede i den forbindelse 
på:  

 Regningsbetaling og bogføring via centralisering og indføre 
robotteknologi.  

 Centralisering af udvalgte personaleadministrative opgaver i.f.m. 
nyansættelse og løbende ansættelsesforhold.  

 Serviceniveauet i.f.m. praktisk og administrativ mødebistand 
(booking, forplejning mv.) på rådhuset reduceres. Desuden 
reduceres mødefrekvensen for alle faste administrative møder, 
ligesom sekretariatsbetjeningen for handicaprådet, seniorrådet og 
§18-midler flyttes til relevant fagcenter. 

 Pressehåndtering og krisekommunikation centraliseres 
 til de politiske udvalgsmøder afskaffes for alle udvalg den 

administrative prøve-prøvedagsorden. Ved udvalgsmøder 
varetages opgaven som protokolfører/referent af 
direktør/centerchef 

 I forbindelse med budget og budgetopfølgning etableres en 
partnerskabsmodel mellem fagcentre og den centrale 
økonomifunktion, m.h.p. at understøtte en mere smidig 
ressourceudnyttelse på tværs af rådhuset. 
 

 
mio. kr. 2020 2021 2022 2023 

Analyserapport < 8-10* 8-10 8-10 8-10 
DIR anbefaling 
2020-2023 6,0 7,0 7,0 7,0 
Vedtaget budget  
2020-2023 6,0 7,0 7,0 7,0 

* Ikke angivet men lavere end fuldt indfaset 8-10 mio. kr. 
 
Foruden effektivisering af de administrative støttefunktioner, blev 
kommunens organisations- og ledelsesstruktur justeret, å samlet set blev 
der fuldt indfaset, budgetteret med årlige reduktioner på 8,4 mio. kr. 
 
De budgetlagte administrative effektiviseringer og strukturtilpasninger er 
gennemført, og der blev i den forbindelse ultimo 2019 nedlagt 12 
administrative årsværk, og antallet af centre/centerchefer reduceret fra 10 
til 8.  
 
5. Kulturhus Trommen - omstrukturere 
 
I forbindelse med budgetlægningen af budget 2020-2023 udarbejdede 
administrationen, et analysenotat over det økonomiske potentiale ved at 
omstrukturere opgaver i Kulturhus Trommen. 
 



  
Vedrørende Realisering af tidligere års budgetanalyser Notat 

  

 

6/9 

Notatet har fokus på Trommedelen med tilhørende koncert, 
arrangements, biografaktivitet osv. og inddrager således ikke biblioteket i 
analysen. 
 
Analysens hovedkonklusioner 
 

 Størrelsen af budgettet til Trommen afhænger af service- og 
aktivitetsniveau og er uafhængigt af hvilken organisationsmodel 
Trommen drives efter.  

 
 Der vil være en række omkostninger (administrative, tekniske, 

driftsmæssige, ledelsesmæssige mv) samt afledte konsekvenser 
forbundet med omlægning til en anden organisationsform, og 
organisationsformen giver ikke garanti for driftsgevinster og 
udvikling af Trommen. 
 

 Trommen har igangsat en udvikling henimod øget frivillighed, og 
øget brug af Trommens samlede faciliteter. Ydermere er der 
igangsat et fusionsarbejde mellem Trommen og biblioteket som 
allerede har leveret et rationale.  

 
Budgetkonsekvenser 
Analysenotatet indgik i budgetmappen til augustkonferencen (budget 
2020-2023). 
 
Direktionen anbefalede: 
 

 At det samlede budget til Kulturhus Trommen blev reduceret med 
0,5 mio. kr. i 2020, stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og frem 

 
 At Trommen får friere muligheder for at arbejde med indtægterne  

 
I budgetaftalen 2020 blev driftsbudgettet til Kulturhus Trommen reduceret 
med 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 med en formulering om ”at Kulturhus 
Trommen skal fastholde høj kvalitet og diversitet i kulturtilbuddene i 
kommunen samtidig med, at Kulturhus Trommen optimerer sin 
virksomhed ved fx. at gøre brug af flere frivillige og øge indtægterne for 
udlejning. 
 

mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
DIR anbefaling 
2020-2023 0,5 1,0 1,0 1,0 
Vedtaget budget  
2020-2023 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
2020 og 2021 har været præget af Covid-19 og indtægterne er derfor ikke 
forøget. Det lavere aktivitetsniveau har til gengæld betydet lavere udgifter, 
så nettodriftsudgifterne i 2020 (og forventet 2021) holder sig inden for 
budgettet. 
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6. Udbud og indkøb 
I forbindelse med budgetlægningen af budget 2020-2023 udarbejdede 
konsulentfirmaet Tolstrup & Hvilsted, en ekstern analyse over det 
økonomiske potentiale kommunens indkøb og udbud. 
 
Analysens hovedkonklusioner 
 
Konsulentrapportens konkluderede og anbefalede: 
 

1. Aftaledækning: Kortlægningen viser ifølge konsulenterne, at 
Hørsholm sammenlignet med andre kommuner har en relativ høj 
aftaledækning, d.v.s. samlet set er godt dækket ift. indkøbsaftaler. 
Men samtidig peger rapporten på nogle udbudsområder, hvor 
Hørsholm fremadrettet med forventet økonomisk fordel kan 
aftaledækkes yderligere. 
 

2. Compliance: Kortlægningen viser ifølge konsulenterne, at 
Hørsholm sammenlignet med andre kommuner har en relativ høj 
compliance, d.v.s. at de indkøbsaftaler der er indgået bliver 
benyttet. Det økonomiske potentiale ved at forbedre compliance 
yderligere vurderes at være begrænset. 
 

3. Contract management: Konsulentfirmaet konkluderer, dog uden 
angivelse af potentiale, at der formentlig vil være økonomisk 
gevinst ved at opprioritere ”contract management” d.v.s. 
opfølgning på, at leverandørerne overholder og opfylder de aftalte 
kontraktsvilkår.   

 
Budgetkonsekvenser 
Analysen indgik i budgetmappen til augustkonferencen (budget 2020-
2023).  
 
I budgetaftalen 2020 blev, der budgetteret med gevinster i.f.m. 
aftaledækning på håndværkerydelser samt Contract management primært 
på IT-området 
 
kr. 2020 2021 2022 2023 
Aftaledækning - 
håndværkerydelser 660.000 880.000 880.000 880.000 
Contract management inkl. IT 1.400.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
Contract manager - investering -550.000 - 550.000 - 550.000 - 550.000 
I alt 1.510.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 

 
Udbud af håndværkerydelser er gennemført, men de budgetterede 
gevinster har ikke kunnet realiseres. Ligeledes har de budgetterede 
gevinster i 2020 vedr. contract management ikke fuldt ud kunne realiseres, 
hvilket betyder at de samlede budgetterede gevinster i.f.t. indkøb og 
udbud har været og fremadrettet vil være under pres. 
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7. beskæftigelsesindsatsen 
I forbindelse med budgetlægningen af budget 2021-2024 udarbejdede 
konsulentfirmaet Mploy en ekstern analyse over det økonomiske 
potentiale ved en optimering af beskæftigelsesindsatsen.  
 
Analysens hovedkonklusioner 
Analysen peger på et fuldt indfaset årligt potentiale på 9,4 mio. kr. i form 
af primært reducerede udgifter til beskæftigelsesindsatsen, men også 
afledte reducerede forsørgelsesudgifter.    
 
Analysen peger på en række konkrete initiativer, der hver især vil kunne 
skabe et økonomisk råderum: 

 Investering i virksomhedsrettet indsats for integrationsborgere 
(EBU 2) 

 Omlægning af indsats for dagpenge og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere (EBU 4A) 

 Omlægning af indsats for en styrket effektskabelse for 
aktivitetsparate (EBU 4B) 

 Investering i indsats for en styrket effektskabelse for sygemeldte 
borgere (EBU 4C) 

 Mindre brug af interne og eksterne beskæftigelsestilbud til 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder Jobhuset 
(EBU 4D) 

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

 Besparelse gennem mindre brug af mentorer (EBU 4F) 
 Besparelse gennem større effektivitet i det virksomhedsrettede 

arbejde (EBU 5) 
 Styrket opfølgning på fleksjobområdet (EBU6) 
 Optimering af samtaler/kontaktforløbet gennem øget 

produktivitet i samtaleindsatsen (ØU 10) 
 Mindre forbrug af lægeerklæringer (ØU 11) 

 
Budgetkonsekvenser 
Analysen og de konkrete råderumsforslag indgik i budgetmappen til 
augustkonferencen (budget 2021-2024).  
 
Budgetaftalen 2021 indeholdt alle analysens forslag med undtagelse af 
EBU 4D og EBU 4E, svarende til en fuldt indfaset årlig budgetreduktion på 
8,6 mio. kr. 
 

mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
Ekstern analyse 
2021-2024 5,9 9,3 9,4 9,4 
Vedtaget budget  
2021-2024 5,4 8,5 8,6 8,6 
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De vedtagne indsatsreduktioner herunder stillingsnedlæggelser er blevet 
realiseret. 
 
Det seneste 1½ års stigning i ledigheden og de kraftigt stigende 
forsørgelsesudgifter som følge af COVID-19 umuliggør reelt en vurdering 
af, om investeringspotentialerne er realiseret eller bliver realiseret således, 
at forsørgelsesudgifterne som følge af investeringer er blevet lavere, end 
de ville have været uden investeringer. 
 
Et centralt element i investeringsforslagene var det styrkede fokus på 
virksomhedsrettet indsats. Dette element har det på grund af periodevise 
restriktioner på beskæftigelsesindsatsen kun været muligt at 
implementere i meget lille omfang. Restriktionerne på indsatser er fra juni 
måned fjernet igen. 



1/1 

 
 
 
 
 
Budgettema 5: (Fri)Plejehjem 
 
Der henvises til baggrundsnotat SSU1 (Muligheder for- og konsekvenser af - at udbygge tilbud som 
alternativ til kommunale plejeboliger, herunder opførelse af friplejehjem mhp. overholdelse af 
plejeboliggarantien) under Budgetforslag (Social- og Seniorudvalget)
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