
Borgmesterens tale forud for behandlingen af regnskab 2021 den 

25. april 2022

Ser vi tilbage på sidste år, var det et turbulent år, hvor coronaen har fyldt meget. 

Det afspejler sig også i vores regnskab for 2021. Coronaen er heldigvis her i foråret 

2022 trængt i baggrunden, men til gengæld er vi nu berørt af den frygtelige krig i 

Ukraine. Det er en tragedie, der gør mig trist, men samtidig er jeg stolt over, 

hvordan vi i Hørsholm også i den krisesituation træder til og hjælper medmennesker 

i nød. Mange borgere har åbnet deres private hjem, så ukrainerne har en seng at 

sove i, og vi byder ukrainerne velkommen i vores skoler og foreninger. Ja, 

eksemplerne fra de sidste måneder er utallige. 

Ser vi med de økonomiske briller på 2021, er vi samlet set kommet tilfredsstillende 

igennem året: 

- Vores likviditet er blevet yderligere styrket, så vi fortsat har en betryggende
kassebeholdning. Som borgmester giver det mig ro i maven.

- På bundlinjen kommer vi ud af 2021 med et overskud, hvilket især skyldes, at
vi har fået de sidste salgsindtægter fra PH Park i hus. Ser vi bort fra PH Park,
var der i 2021 balance i det samlede husholdningsregnskab. Vi har med andre
ord brugt de penge vi har tjent - hverken mere eller mindre.

Regnskab 2021 er summen af de små og store økonomiske dispositioner, der dagligt 
bliver foretaget i vores kommune. Regnskabet viser, at vi i 2021 rundt omkring i 
vores institutioner og enheder har udvist klassiske Hørsholmdyder, som økonomisk 
ansvarlighed og snusfornuft. Og det samtidig med, at vi har fastholdt et 
serviceniveau, som jeg godt synes, vi kan være bekendt i Hørsholm. 

Vi skylder også den afgående Kommunalbestyrelse en tak. For egentlig er det jo også 
deres vellykkede arbejde og fortjeneste, der gør, at vi i dag kan godkende et 
tilfredsstillende regnskab 2021. 

Og hvad kan vi så forvente os, når vi kigger fremad? Situationen i Ukraine udvikler 
sig dag for dag, og vi må forvente, at den på alle parametre, også den økonomiske, 
vil fylde meget. Ligeledes er coronaen også en joker, vi ikke kan udelukke, blusser op 
igen, når vinterhalvåret nærmer sig. 



 
Til sommer venter de årlige økonomiforhandlinger mellem Kommunernes 
Landsforening og regeringen. De har som altid stor betydning for Hørsholm og andre 
kommuner. Og i år vil den økonomiske side af krigen i Ukraine være et særligt tema. 

 

Selv om vi samlet set kommer ud af 2021 med et tilfredsstillende regnskabsresultat, 
kan vi ikke lukke øjnene for, at vi har været og fortsat er økonomisk udfordret på 
nogle områder. Jeg tænker her især på ældre- og det specialiserede socialområde, 
hvor efterspørgslen efter service har været markant stigende – også mere end den 
almindelige demografiske udvikling. 

 

Det er et budgetpres, vi bærer med os i 2022 og frem, og vi som økonomisk 
ansvarlig Kommunalbestyrelse skal forholde os til og håndtere. Jeg forudser derfor 
vanskelige budgetforhandlinger efter sommerferien, når vi skal lande et budget 
2023-2026, hvor vi gerne vil sætte økonomisk handling bag vores visioner og ønsker 
samtidig med, at husholdningsregnskabet skal stemme. 

 

Og med disse ord foreslår jeg, at Kommunalbestyrelsen følger Økonomiudvalgets 

anbefaling og godkender det samlede regnskab for 2021 og videresender det til 

påtegning hos revisionen. 

 


