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Hørsholm Kommune står ligesom de fleste øvrige kommuner i Danmark over for en

demografisk udvikling med en stigende andel ældre borgere. Selvom mange

generelt er sundere og mere aktive end tidligere, så er der også flere borgere

med kroniske sygdomme og komplekse behov. Dertil kommer, at der er stadigt

stigende udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificeret og uddannet

social- og sundhedspersonale.

Hørsholm Kommune har aktuelt udfordringer med en stigende ubalance i

budgetforudsætningerne på ældreområdet. I de kommende år forventes desuden

en stigning i både antallet og andelen af ældre borgere over 80 år.

Hørsholm Kommune råder i dag over 236 plejeboliger fordelt på fire plejecentre

med 242 beboere samt 34 midlertidige døgnpladser. KLK’s plejeboliganalyse

baseret på befolkningsprognose, sundhedsdata, middellevealder peger på, at der i

2030 vil være behov for 13-33 ekstra plejebolig i Hørsholm Kommune, men at

behovet er påvirkeligt af kommunens tilbudssammensætning.

Derfor har Hørsholm Kommune igangsat en analyse af kommunens nuværende

tilbud med henblik på at få forslag til, hvordan kommunens tilbudsvifte kan

udvikles, hvis kommunen vil satse på at udskyde behovet for, hvornår ældre får

brug for en plejebolig.

BDO har på baggrund heraf tilrettelagt en analyse med henblik på et identificere

muligheder at udvikle den eksisterende tilbudsvifte samt hvad det konkrete

indhold i nye eller justerede indsatser skal være for at nedbringe de ældres

plejebehov og udsætte det tidspunkt, hvor det bliver nødvendigt at flytte i

plejebolig.

BDO’s analyse bygger videre på eksisterende materiale i Hørsholm

Kommune, interviews og workshop med medarbejdere og ledere i Center

for Sundhed og Omsorg, inspirationsmøder med to andre kommuner,

dataanalyse af indsatser til borgere anvist til plejebolig i Hørsholm

Kommune samt sammenligning af aktivitetstal for Hørsholms tilbudsvifte

med andre kommuner.

Læsevejledning:

På næste side sammenfattes analysens resultater samt BDO’s forslag til

nye eller justerede indsatser i Hørsholm Kommunes tilbudsvifte.

Efterfølgende beskrives den nuværende situation i Hørsholm Kommune og

presset på plejeboligområdet. Derefter præsenteres resultater af BDO’s

dataanalyse af hjælp forud for indflytning af plejebolig samt

sammenligning af aktivitetstal for indsatser i Hørsholm med fire andre

kommuner. Herefter følger indsigter fra interviews og workshop om lokale

forhold som nye indsatser i Hørsholm kan adresseres, hvis behovet for

plejebolig skal udsættes.

Afslutningsvist præsenteres BDO’s forslag til nye eller justerede indsatser,

der har potentiale til udsætte behovet for plejebolig.

BDO har beskrevet målgruppen for de fire indsatser, hvilket behov som

indsatserne skal adresse, indholdet i indsatserne samt omfanget af

investering, forventet potentiale og tidshorisont for effekterne af

indsatserne. Endelig er der lavet nogle illustrative regneeksempler for

indsatserne.
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De væsentligste resultater fra BDO’s analyse er :

▪ Hørsholm Kommunes indbyggere er generelt sundere og mere ressourcestærke

sammenlignet med hele landet, hvilket også kommer til udtryk ved højere levealder,

færre indlæggelser og færre enlige ældre, som har betydning for behov for

plejeboliger

▪ Hørsholm Kommune har færre plejeboliger end hele landet og de fleste

omegnskommuner, som dog skal ses i sammenhæng med, at Hørsholm Kommune har

væsentlig flere ældreboliger.

▪ De fleste borgere har modtaget en indsats fra hjemmeplejen, sygeplejen og/eller

midlertidige ophold før indflytning på plejebolig

▪ En væsentlig andel af Hørsholm Kommunes borgere har lavere omkostninger til hjælp

i hjemmet end udgiften til plejebolig, som betyder, at der et økonomisk

mulighedsrum at iværksætte indsatser, der kan fastholde borgeren i eget hjem.

▪ Hørsholm Kommunes har et stort potentiale i øget omfang af rehabiliteringsforløb

efter § 83a.

▪ På baggrund af interviews og workshop med faglige nøglepersoner vurderer BDO, at

der særligt er et potentiale i

▪ 1) overgangen til eget hjem efter midlertidigt ophold,

▪ 2) en tidligere og mere målrettet indsats, så der sættes ind før borgeres

problemer udvikler sig og

▪ 3) dagaktiviteter rettet mod borgere som falder i mellem målgruppen for

eksisterende dagtilbud.

På baggrund heraf peger BDO på fire indsatser, der har potentiale til bl.a. at udskyde

behovet for, hvornår ældre får brug for en plejebolig i Hørsholm Kommune.

BDO’s fire forslag beskrives nærmere sidst i notatet ift. målgruppe, identificeret behov,

indhold samt investering, potentialer og tidshorisont med nogle illustrative

regneeksempler på hvori potentialet kan indfris.

Forslag Kort beskrivelse af forslag 

1. Øget omfang 

rehabiliteringsforløb 

efter SEL § 83a 

BDO foreslår at intensivere indsatsen omkring rehabiliteringsforløb 

efter SEL § 83a, så flere borgere modtager en rehabiliterende 

indsats og kan klare sig uden hjælp fra kommunen. 

2. Visiteret dagtilbud 

til mildt kognitivt 

svækkede borgere 

BDO foreslår at etablere et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 

borgere, som ligger mellem målgruppen for at benytte kommunens 

aktivitetscentre og daghjemmet Kammerhuset. Indsatsen kan 

understøtte vedligeholdelse af færdigheder, øge trivsel og bidrage 

til at borgere kan blive længere i eget hjem.

3. Intensiveret 

indsats til borgere 

retur i eget hjem

BDO foreslår at etablere et team med 3-8 medarbejdere i 

hjemmepleje og sygeplejen, der har fokus på overgangen til eget 

hjem efter indlæggelse eller ophold på midlertidige pladser. 

Indsatsen kan bidrage til at borgere kan fastholde eller genvinde 

funktionsevne og god og tryg overgang til kompenserende hjælp fra 

hjemmeplejen.

4. Styrket tidlig 

indsats hos borgere i 

eget hjem

BDO foreslår at styrke indsatsen for tidlig opsporing af 

funktionsevnetab med henblik på at sætte ind før problemerne 

udvikler sig. BDO foreslår fire konkrete fokusområder knyttet 

kompetenceudvikling, kontinuitet og samarbejde med 

praktiserende læger, som primært knytter sig til en øget 

investering i hjemmeplejen og sygeplejen.
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Hørsholm Kommune vil – som andre kommuner - opleve et stigende behov for ældrepleje, hvilket skyldes en demografisk udvikling med en stadig voksende befolkning af

ældre borgere. Hørsholm Kommune havde i første kvartal 2021 24.917 borgere. Heraf var 7.052 borgere over 65 år (28%), mens 2.094 borgere er over 80 år (8%). Danmarks

Statistiks prognose viser, at det samlede antal indbyggere i kommunen ligger relativt stabilt fra 2022-2037. Antallet af ældre borgere forventes dog at stige markant i

perioden.

Ifølge prognosen forventes antallet af +80-årige at borgere fra 2.094 i 2022 til 3.252 borgere i 2037 – fra 8 % til 12 % af andelen af indbyggerne i Hørsholm Kommune - hvilket

svarer til en stigning på 44 %. Denne udvikling er illustreret i figur 1, som viser aldersfordelingen i Hørsholm Kommune i henholdsvis 2022 og 2037. Udviklingen i antallet af

+80-årige er afbilledet i figur 2, som viser forventet vækst i antal borgere indekseret for +80-årige og befolkningen generelt i perioden 2022-2045, hvoraf det ses, at det

særligt er de næste 10 år, hvor der forventes at ske en vækst i antallet af borgere over 80 år.

Den forventede udvikling betyder, at det er relevant at se nærmere på kommunens tilbudsvifte og tilrettelæggelse af ældreplejen med et fokus på, hvordan ældre borgere

kan bevare deres funktionsniveau, selvstændighed og mulighed for blive i egen bolig længst muligt.

Figur 1: Aldersfordeling blandt indbyggere i Hørsholm Kommune Figur 2: Antal +80-årige borgere og samlet antal borgere i Hørsholm Kommune indekseret
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Hørsholm Kommune er kendetegnet ved, at befolkningen generelt er

ressourcestærke og har en høj socioøkonomisk status sammenlignet med

landets øvrige kommuner. Borgere i Hørsholm Kommune har et højt

uddannelsesniveau, høj indkomst og gode levevilkår sammenlignet med

hele landet. Det giver sig udslag i en højere levealder, som har betydning

for, hvornår i livet sygdom og svækkelse indtræffer.

Dette udtrykker sig også i, at gennemsnitsalderen for beboere i plejebolig

var 86,5 år i Hørsholm Kommune, mens landsgennemsnittet lå på 84 år.

Dette understøttes desuden i, at ældre borgere har færre indlæggelser end

resten af landet og færre enker og enkemænd, som har betydning for

behovet for plejebolig.

Hørsholm Kommune har en lavere dækningsgrad for plejeboliger for +80

årige end tre af fire omegnskommuner. I omegnskommunerne Allerød,

Fredensborg, Furesø og Rudersdal spænder dækningsgraden for

plejeboliger mellem 9,8 % til 14,2 % med et gennemsnit på 12,8 %, mens

Hørsholm Kommunes dækningsgrad ligger på 11,3 %.

Dette skal dog ses i sammenhæng med, at Hørsholm Kommune har

betydeligt flere ældreboliger, som sammen med en generelt sundere og

mere ressourcestærk befolkning har betydning for behovet for plejebolig.

Hørsholm Kommune havde i 2021 16,2 ældreboliger pr. 100 borger over 80

år, mens gennemsnittet for de fire omegnskommuner var på 8,1 %.

Figur  3: Dækningsgrad for plejeboliger og ældreboliger +80-årige - 2021

Kilde: Danmarks Statistik: RESP01, FOLK1A (2021).
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ANALYSE AF HØRSHOLMS BORGERE DER FLYTTER I PLEJEBOLIG
VISITEREDE TIMER OG OPHOLD PÅ MIDLERTIDIGE PLADSER FØR INDFLYTNING I PLEJEBOLIGER 
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KL har tidligere lavet en analyse af data fra 20 danske kommuner af visiterede timer til hjemmepleje, sygepleje og dagcentertimer før indflytning i plejebolig. 

Resultatet viser, at 80-90 % af borgerne 4 uger før indflytning i plejeboliger fik under 15 timer om ugen, som i runde tal svarer til udgiften i en plejebolig 1. 

Dette indikerer, at der er et potentielt økonomisk mulighedsrum for muligheder i de danske kommuner for at iværksætte alternative foranstaltninger i borgerens 

eget hjem, da støtten i eget hjem kan øges betydeligt inden for samme økonomiske ramme. 

BDO har i denne optik analyseret data for Hørsholm Kommune med henblik på at identificere mulighedsrummet i Hørsholm Kommune. Derudover har BDO også 

inddraget data for ophold på midlertidige pladser, da borgere typisk også har haft ophold her før de flytter i plejeboliger.

BDO’s datamateriale indeholder følgende: 

• 150 personer som er anvist til plejebolig i Hørsholm Kommune i perioden 1. februar 2021 til 23. maj 2022

• Data på visiterede timer til hjemmepleje eller sygepleje i Hørsholm Kommune i perioden 1. januar 2021 til 23. maj 2022 

• Data på personer midlertidige ophold fra 1. januar 2020 til 23. maj 2022

Antal 

borgere

Andel 

borgere

Ingen hjælp 10 7 %

Ophold på midlertidig plads 13 9 %

Hjælp fra hjemmeplejen eller sygeplejen 52 35 %

Ophold på midlertidig plads og hjælp fra 

hjemmeplejen eller sygeplejen
75 50 %

I alt 150 100 %

BDO’s dataanalyse viser, at størstedelen af borgerne som anvises til plejebolig forinden har 

modtaget hjælp fra kommunen enten fra hjemmeplejen, sygeplejen og/eller ved ophold på en 

midlertidig plads i perioden. 

50 % har modtaget hjælp af hjemmeplejen eller sygeplejen og haft ophold på midlertidig plads, 

35 % har modtaget hjælp fra hjemmeplejen eller sygeplejen, mens 9 % udelukkende har været 

på midlertidig plads forud for indflytning i plejebolig. 

Endelig er der 7 %, hvor der ikke er registreret hjælp forinden indflytning på plejebolig. Dette er 

på niveau med andre kommuner og kan hænge sammen med pludselig sygdom, en ægtefælles 

død eller anden akut acceleration af borgerens udfordringer, som giver et behov for en 

plejebolig uden nogen forudgående hjælp. 

Figur 4: Hjælp inden indflytning på plejebolig. 

1https://danskekommuner.dk/media/34113/dk-14-side-38-39.pdf
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Figur 6: Visiterede timer pr. uge 4 uger inden indflytning i plejebolig  

BDO har foretaget en nærmere analyse af den modtagne hjælp forud for indflytning i 

plejebolig for de 150, som er indflyttet i plejebolig fra 1. februar 2021 til 23. maj 2022 med 

henblik på at kortlægge, om der er et økonomisk mulighedsrum for at iværksætte alternative 

indsatser til plejebolig

Resultatet er at: 
▪ 68 borgere har ikke modtaget hjemmepleje og sygepleje i de 4 sidste uger op til indflytning i 

plejebolig, hvoraf de 49 har haft ophold på midlertidige pladser i de sidste 4 uger op til. 

▪ 20 borgere har modtaget under 2,5 timer pr. uge hjemmepleje og sygepleje, hvoraf 9 også 

har haft ophold på midlertidige pladser i de sidste 4 uger.

▪ 54 borgere har modtaget mellem 2,5 og 17 timers hjemmepleje og sygepleje pr. uge, hvoraf 

8 også har haft ophold på midlertidige pladser i de sidste 4 uge.

▪ 8 borgere har modtaget over 17 timers hjemmepleje og sygepleje i gennemsnit pr. uge de 

sidste 4 uger op til indflytning i plejebolig, hvoraf 1 også har haft ophold på midlertidige 

ophold. 

I figur 6 er den gennemsnitlige hjælp per uge for de 82 borgere,  som har modtaget støtte fra 

hjemme eller sygeplejen fire uger før indflytning i plejebolig. Det vil sige, at de 68 borgere, 

der ikke har modtaget hjælp i fire uger før indflytning i plejebolig er udeladt.

Samlet vil det sige, at 142 af de 150 borgere modtager under 17 timers hjemmepleje og 

sygepleje pr. uge, som svarer til omkostningen ved plejebolig på ca. 522.000 kr. i Hørsholm 

Kommune (rød linje)*. Dertil kommer  Det bemærkes, at 66 af de 141 borgere med under 17 

timer pr. uge har haft ophold på midlertidige pladser i de sidste fire uger op til indflytning i 

plejebolig.

I tråd med KL’s analyser vurderer BDO, at Hørsholm Kommune også har et rum for muligheder 

for iværksætte indsatser i eget hjem, om end ikke så stor som KL angiver, da der her også er 

inddraget data for midlertidige ophold. Der er dog fortsat en væsentlig andel af Hørsholms 

borgere, som har lavere omkostninger til hjælp i hjemmet end udgiften vil være til 

plejebolig. 

Ingen midlertidig plads 

i løbet af de 4 uger

Midlertidig plads inden 

for de 4 uger
I alt 

0 timer 19 49 68

0-2,5 timer 11 9 20

2,5-17 timer 47 8 54

Over 17 timer 5 2 7

Figur 5: Fordeling af visiterede timer pr. uge 4 uger inden indflytning i plejebolig  

*Baseret på timepriser til hjemmepleje samt beregnet timepris for 

sygeplejersker samt den relative fordeling mellem timepriskategori.
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Med henblik på at kortlægge Hørsholm Kommunes tilbudsvifte nærmere har BDO

inddraget aktivitetstal for andre sammenlignelige kommuner indsamlet i forbindelse med

andre analyser i kommunerne.

Dette drejer sig om data fra kommunernes omsorgssystemer for visiterede timer til

praktisk hjælp, personlig pleje, rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a, hjemmesygepleje

samt antallet af midlertidige pladser og plejeboliger med andre kommuner. Dertil

kommer at der er inddraget data for ældreboliger fra Danmarksstatistik.

Variationer i visiterede timer kan ikke sættes lig forskelle i serviceniveau, men er også

udtryk for forskelle i befolkningsgrundlag, sundhed, socioøkonomi samt sammensætning

af tilbudsvifte.

Hørsholms aktivitetsniveau på forskellige indsatser i forhold andre kommuner gør

følgende sig gældende:

• Et mindre omfang af praktisk hjælp ift. tre af de andre fire kommuner

• Et mindre omfang af personlig pleje ift. tre af de andre fire kommuner

• Et væsentlig mindre omfang af rehabiliteringsforløb efter SEL §83a end tre af de fire

kommuner

• Et omfang af sygepleje i eget hjem på niveau med tre af de fire øvrige kommuner

• Et omfang af midlertidige pladser i midten af de fire kommuner

• Færre plejeboliger pr. borger over 80 år og flere ældreboliger pr. borger over 80 år.

• Væsentlig flere ældreboliger end de fire øvrige kommuner.

I forhold til et forebygge behov for plejebolig vurderer BDO, at Hørsholm Kommune

særligt har et potentiale for øget omfang af rehabiliterende forløb efter SEL § 83a.

Hørsholm K1 K2 K3 K4

Praktisk hjælp 12,9 13,0 19,5 16,3 15,7

Personlig pleje 26,0 17,4 35,5 33,7 38,7

Rehabiliteringsforløb 0,6 0,1 6,5 1,8 1,7

Hjemmesygepleje 14,5 11,8 11,8 13,7 32,4

Hørsholm K1 K2 K3 K4

Midlertidige pladser 1,6 3,1 1,6 1,3 2,0

Plejeboliger 11,3 16,1 14,2 16,1 17,8

Ældreboliger* 16,2 10,1 9,6 9,0 10,1

Kilde: Kommunernes egne omsorgssystemer i 2022 – 3 uger i 2022.

* RESP01 Danmarks Statistik.

Figur 7: Visiterede timer pr. 100 borger over 67 år 

Figur 8: Antal pladser eller boliger pr. 100 borgere over 80 år.

Kilde: Kommunernes egne omsorgssystemer i 2022 – 3 uger i 2022.
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Figur 9: Negativ spiral med løbende funktionstab
BDO har afholdt interviews og workshop med faglige nøglepersoner på tværs af områder i Center for

Sundhed og Omsorg med henblik på at inddrage den lokale faglige viden fra medarbejdere og ledere

om de nuværende indsatser og borgergruppen.

Medarbejdere og ledere i Hørsholm Kommune oplever, at der er flere forhold og faktorer, der er

gensidig forstærkende og som over tid medfører funktionstab skaber et behov for plejebolig. Det

handler om, at tab af fysisk, psykisk eller social funktionsevne hos en borger efter et sygdomsforløb

kan lede til inaktivitet eller isolation, som leder til brud på de daglige rutiner omkring måltid,

medicin eller hygiejne, hvilket skaber en negativ spiral, som illustreret ved figur 7.

Medarbejdere og ledere fremhæver, at de oplever, at borgere ofte har stor gavn af

rehabiliteringsforløb på de midlertidige pladser, hvor de hurtigt ‘kvikker op’ og genvinder deres

funktionsevne. Forbedringen hænger sammen med de nye omgivelser med sociale relationer,

struktur og rutiner omkring måltider, medicingennemgang samt træning og aktivitet på opholdet.

Udfordringen er dog, at der for mange borgere sker et tilbagefald, når de kommer tilbage til

hverdagen i eget hjem, hvor de i højere grad skal klare sig selv – eventuelt med indsatser fra

hjemmeplejen og sygeplejen. Tilbagefaldet knytter sig til, at borgeren hurtigt mister strukturen og

rutiner i hverdagen samt manglende ernæring og inaktivitet fører til funktionstab. Dette er

illustreret ved figur 10.

Medarbejdere og ledere pegede desuden på et potentiale for at lykkes bedre med en tidlig og

målrettet indsats, så det undgås, at kommunen kommer for sent ind før borgerens problemer har

udviklet sig.

Endelig peger medarbejdere og ledere på en udfordring i den nuværende tilbudsvifte omkring

dagaktiviteter for ikke-mobile hjemmeboende borgere, som har behov for hjælp til toiletbesøg. Der

er gode erfaringer med nuværende dagaktiviteter omkring aktivitetscentre samt tilbuddet til borgere

med Demenssygdom på Kammerhuset. Der er dog en gruppe af borgere, som falder i mellem to stole,

da de er for dårlige til at benytte sig af aktivitetscentrene og ikke dårlige nok til at passe ind i

målgruppen på Kammerhuset. Disse borgere risikerer en negativ spiral med inaktivitet, ensomhed

mv. med løbende funktionstab, der skaber et behov for plejebolig.

Sygdoms-

forløb
Midlertidig ophold

/ Rehabilitering
Tilbage i eget hjem

Pludselig

funktionstab

Tilbagefald 

i eget hjem
Forbedring 

I tilstand

Figur 10: Illustrativ forløb for overgang til eget hjem 

efter midlertidig ophold



OPSAMLING OG FORSLAG TIL NYE/JUSTEREDE INDSATSER 

På denne side samles der op på de væsentligste pointer i BDO’s analyser af tilbudsviften i 

Hørsholm Kommune og mulighederne for at udvikle indsatserne, hvis kommunen vil satse 

på at udskyde tidspunktet for, hvornår ældre får brug for en plejebolig.

De væsentligste resultater af analysen er:

▪ Hørsholm Kommune indbyggere er generelt sundere og mere ressourcestærke 

sammenlignet med hele landet, som også giver sig til udtryk med højere levealder, 

færre indlæggelser og færre enlige ældre, som har betydning for behov for 

plejeboliger

▪ Hørsholm Kommune har færre plejeboliger end hele landet og de fleste 

omegnskommuner, men har til gengæld væsentlig flere ældreboliger, som kan være 

en substitut for plejebolig.

▪ De fleste borgere har modtaget en indsats fra hjemmeplejen, sygeplejen og/eller 

midlertidige ophold før indflytning på plejebolig

▪ En væsentlig andel af Hørsholm Kommunes borgere har lavere omkostninger til hjælp 

i hjemmet end udgiften til plejebolig, som betyder, at der et økonomisk 

mulighedsrum at iværksætte indsatser, der kan fastholde borgeren i eget hjem. 

▪ Hørsholm Kommunes har et stort potentiale i øget omfang af rehabiliteringsforløb 

efter § 83a. 
▪ På baggrund af interviews og workshop med faglige nøglepersoner vurderer BDO, at der 

særligt er et potentiale i 

1. overgangen til eget hjem efter midlertidigt ophold, 

2. en tidligere og mere målrettet indsats, så der sættes ind før borgeres problemer 

udvikler sig og

3. dagaktiviteter rettet mod borgere som falder i mellem målgruppen for 

eksisterende dagtilbud. 
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I det følgende præsenteres BDO’s forslag til justerede eller nye mulige 

indsatser i Hørsholm Kommune, hvis kommunen vil satse på at udskyde 

tidspunktet for, hvornår ældre får brug for en plejebolig.

Forslagene bygger på resultaterne af analysen, BDO’s 

erfaringsgrundlag, inspirationscases samt konkrete input fra 

medarbejde og ledere fra interviews og den afholdte workshop. 

BDO foreslår følgende fire nye eller justerede indsatser: 

1. Øget omfang rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a 

2. Visiteret dagtilbud til mildt kognitivt svækkede borgere 

3. Intensiveret indsats til borgere retur i eget hjem

4. Styrket tidlig indsats hos borgere i eget hjem

For hvert forslag er beskrevet målgruppe, identificeret behov, indhold 

samt potentialer, gevinster og tidshorisont samt regneeksempler på 

investeringslogikken.

Endelig som bilag er en beskrivelse af de to inspirationscases fra 

henholdsvis Skanderborg Kommune og Haderslev Kommune, som har 

igangsat nye indsatser i udviklingen af tilbudsviften. De to cases har 

indgået som inspiration i analysen i interviews og workshop. 



1. ØGET OMFANG REHABILITERINGSFORLØB EFTER SEL § 83A 
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MÅLGRUPPE Hjemmeboende borgere med nedsat funktionsevne, som kan have behov for personlig pleje eller praktisk hjælp.

BEHOV
Hørsholm Kommune udfører i dag relativt få rehabiliterende forløb efter SEL § 83a sammenlignet med andre kommuner, hvorfor 

det vurderes at være et potentiale til at flere borgere modtager en rehabiliterende indsats, som kan forbedre borgerens 

funktionsevne og nedsætte behovet for hjælp.

INDHOLD

Hørsholm Kommune har fokus på rehabiliteringsforløb og har for nylig udarbejdet beskrevet de konkrete arbejdsgange forløbene 

med roller og ansvar for visitation, opstart, koordinering og afslutning. I kommunens håndbog for rehabilitering er samarbejdet 

mellem visitation, hjemmepleje, sygepleje, terapeuter og borgere gennem forløbet er tydeligt beskrevet. 

BDO vurderer på baggrund heraf, at Hørsholm Kommune har et rigtig godt udgangspunkt for afvikling af målrettede og effektive 

rehabiliteringsforløb, der kan forbedre borgerens funktionsevne og nedsætte behovet for hjælp.

BDO anbefaler at sætte yderligere tryk på implementering i af de beskrevne arbejdsgange med henblik på at antallet og omfanget 

af rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a.

POTENTIALER, 

INVESTERING OG 

HORISONT

Indsatsen rummer potentiale for at forbedre borgeres funktionsevne og nedsætte behovet praktisk hjælp og personlig pleje samt

sikre at borgerne kan leve et selvstændigt liv, hvor de ikke er afhængige af hjælp fra kommunen. Dette vil desuden give mulighed

for at hjemmeplejens ressourcer anvendes til andre borgere og indsatser. Da forarbejdet er lavet til indsatsen vurderes det at 

udgifterne vil være knyttet til implementering af de nye arbejdsgange samt øget koordinering rundt om borgeren, og at der vil

kunne opnås umiddelbare gevinster af initiativet. 

Det anbefales, at der i forbindelse med visitation af rehabiliteringsforløb laves en før- og eftermåling af de visiterede timer, som 

kan give et grundlag for at vurdere virkningen af indsatsen. 



2. VISITERET DAGTILBUD TIL MILDT KOGNITIVT SVÆKKEDE BORGERE 
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MÅLGRUPPE
Hjemmeboende borgere over 65 år, som er mildt kognitivt svækket (MCI) eller ensomme og har brug for hjælp og støtte til fx 

toiletbesøg.

BEHOV

Hørsholm Kommune har veletablerede åbne aktivitetscentre til ældre borgere, hvor aktiviteter i høj grad er drevet af frivillige og 

som frit kan benyttes af ældre borgere i Hørsholm Kommune. Derudover har kommunen 21 pladser på Daghjemmet Kammerhuset 

til borgere, som på grund af en demenssygdom har brug for ekstra støtte for at aflaste og udskyde behov for plejebolig.

Det vurderes dog, at kommunen mangler et tilbud til borgere, som i intensitet og bemanding ligger mellem kommunens 

aktivitetscentre og Daghjemmet Kammerhuse.  Indsatsen bør være et visiteret tilbud til borgere, der ikke er velfungerende nok til 

at klare sig uden hjælp på aktivitetscentrene, men som er for velfungerende til, at de enten ikke er i målgruppen eller ikke ønsker 

at deltage i aktiviteterne på Daghjemmet Kammerhuset.

INDHOLD

Det foreslås, at der etableres et nyt dagaktivitetstilbud med fysiske og sociale aktiviteter fx gymnastik og frokost, hvor der er 

mulighed for hjælp til toiletbesøg mv., som borgere i målgruppen kan visiteres til 2 dage ugentligt. 

Indsatsen kræver bemanding af aktivitetsmedarbejdere, plejepersonale suppleret af frivillige samt at det er muligt at prioriteres 

lokaler på fx Sophienlund hertil.

POTENTIALER, 

INVESTERING OG 

HORISONT

Det vurderes, at indsatsen vil kunne bidrage til at vedligeholde borgerens færdigheder og øge borgerens trivsel.  Indsatsen er 

forbundet med lønudgifter til personale samt udgifter til transport, som vurderes relevant at prioritere til målgruppen. Det 

vurderes, at der vil kunne opnås effekter i et 1-2 års perspektiv i form af  færre visiterede timer til hjemmepleje og sygepleje i 

eget hjem, da borgerens funktionsniveau i højere grad opretholdes, og vil også medvirke til at reducere behovet for plejeboliger.



3. INTENSIVERET INDSATS TIL BORGERE RETUR I EGET HJEM
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MÅLGRUPPE
Ældre hjemmeboende borgere, som har behov for en intensiv rehabiliterende indsats efter indlæggelse på sygehus eller ophold på 

midlertidig plads.

BEHOV

Ældre borgere oplever ofte et funktionstab i forlængelse af en periode med et sygdomsforløb. I forbindelse med forløbet indlægges 

borgeren på sygehus eller midlertidigt ophold, hvor borgerens tilstand stabiliseres. I flere tilfælde kan funktionsniveauet helt eller 

delvist genvindes. I forbindelse med overgangen til eget hjem gennemgår flere borgere efterfølgende et funktionstab. Dette kan ske 

grundet en mangel på rutiner, rehabilitering og generel tryghed i overgangen. En borger kan fx opleve en manglende selvstændighed i 

gøremål samt mangel på rutiner om måltider, medicin, træning mm, når de skal klare sig selv i eget hjem.

INDHOLD

BDO foreslår, at etablere et tværfagligt team på 3-8 medarbejdere af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker og en 

teamkoordinator samt eventuelt terapeuter. Teamet skal sikre faste arbejdsgange for borgere, der kommer hjem fra indlæggelse på 

sygehus eller ophold på midlertidige pladser, så overgangsfasen til eget hjem bliver god. Enhedens fokus vil derfor være understøttelse 

af kontinuitet for borgeren i overgangsfasen samt et stort fokus på rehabilitering med en typisk varighed af forløbende på 2-4 uger.

I forhold til organisering kan teamet arbejde på tværs af alle distrikter og indgå i den øvrige drift af hensyn til at optimere teamets 

kapacitet. Det kan være nødvendig at begrænse åbningstider til fx hverdage 07-19 for at få det optimale balance mellem antal af 

borgere i forløb og medarbejdere i teamet, hvorfor der er behov for samarbejde med den almindelige hjemmepleje i forhold til 

dækning på øvrige tidspunkter. Indsatsen bør foregå i tæt samarbejde med visitation, som målretter indsatsen til borgere, som er i 

risiko for funktionstab efter indlæggelse eller ophold. 

POTENTIALER, 

INVESTERING OG 

HORISONT

Indsatsen rummer potentiale for at undgå tab af funktionsniveau ved overgange mellem sygehus, midlertidige pladser og eget hjem. 

Indsatsen har et investeringspotentiale i ressourcer til medarbejder i hjemmepleje og sygepleje, men rummer potentiale for reduktion i 

timer til hjemme- og sygehjemmepleje over en længere periode, en reduktion i antal af midlertidige pladser gennem forkortet ophold 

og en udsættelse af behov for plejebolig. Tidshorisonten for indfrielse af potentialet vurderes til at være 1-3 år, da indsatsen kræver 

den rette organisering, arbejdsgange og kompetencer.



4. STYRKET TIDLIG INDSATS HOS BORGERE I EGET HJEM
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MÅLGRUPPE Ældre borgere i eget hjem, som modtager hjemmepleje og sygepleje.

BEHOV

Når de ældre borgeres situation ændrer sig i forbindelse med sygdom eller funktionsevnetab er det afgørende at reagere hurtigt og

målrettet for at opnå en god effekt ved en begrænset indsats. Der kan være tale om små og subtile tegn på forværring, hvor det er

afgørende, at nogen ser og reagerer på forandringen. Tidlig opsporing stiller krav til kompetencer i hjemmeplejen, intern

kommunikation, arbejdsgange på tværs af enheder og samarbejde med sundhedsvæsenet og særligt de praktiserende læger. Der er

etableret et godt udgangspunkt i form af dokumentation af observationer mv. og triage, som både belyser borgerens fysiske og mentale

tilstand.

INDHOLD

Der foreslås tre konkrete fokusområder for at styrke indsatser: 

1. Øget kompetenceudvikling og fokus på arbejdsgange hjemmepleje og hjemmesygepleje ift. triage og tidlig opsporing, så det er 

tydeligt, hvem man skal kontakte hvornår og hvordan, hvis man registrerer forandring i borgerens funktionsevne.  

2. Fortsat fokus på kontinuitet i hjemmeplejen og sygeplejen, der øger chancen for at de samme faste medarbejdere kommer i 

hjemmet, så de har bedre forudsætninger for at følge borgerens tilstand og registrere ændringer.

3. Samarbejdsprojekter med praktiserende læger (KLU) for at sikre regelmæssig medicingennemgang for ældre borgere i eget hjem, der 

modtager mange forskellige slags medicin efter inspiration fra plejehjemslægeordningen. 

POTENTIALER, 

INVESTERING OG 

HORISONT

Der er potentiale for at få fat i borgere tidligere og igangsætte forebyggende indsatser for borgere, som der ellers vil have behov for en 

mere ressourcetung indsats senere. Det er vanskeligt at dokumentere en muligt gevinst form af bedre funktionsevne og lavere 

plejebehov. Det vurderes at indsatsen kan kræve øget prioritering og eventuelt investering i hjemmeplejen og sygeplejen.



REGNEEKSEMPLER PÅ INVESTERINGSLOGIKKER 
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Indsats
Forventet økonomisk 

investering
Illustrative regneeksempel på effekter

1. Øget omfang rehabiliteringsforløb 

efter SEL § 83a 

Vurderes at kunne rummes 

inden for eksisterende ramme

Hvis det antages, at indsatsen øges med 50 borgere, som visiteres én times ekstra hjælp til den rehabiliterende 

indsats i et fire ugers forløb, vil indsatsen alt andet lige være udgiftsneutralt efter 8 uger såfremt, at det i 

gennemsnit lykkes at reducere de visiterede timer med en halv time per borger efter afsluttet forløb. 

2. Visiteret dagtilbud til mildt 

kognitivt svækkede borgere 

1,0 – 1,5 mio. kr. årligt for 15-

25 pladser pr. dag 

Indsatsen vil bidrage til at borgere fastholder deres nuværende færdigheds- og funktionsniveau vil derfor bremse 

udviklingen i visiterede timer til hjemmepleje og sygepleje samt udskyde behovet for plejebolig. 

Forudsat en årligt øget tildeling på 1,0-1,5 mio. kr. vil indsatsen vil være udgiftsneutralt hvis indsatsen kan 

reducere udgiftsniveauet via en:  

1. En reduktion i udviklingen på 1.700-2.600 timer til hjemmepleje og sygepleje i eget hjem, eller

2. En reduktion i det behovet for plejeboliger med 5-7 pladser (baseret på forskellen på udgiften til en 

plejeboligplads og i gennemsnit 10 timers ugentlig hjemmepleje og sygepleje i eget hjem)

I praksis vil indsatsen forventes at kunne finansieres ved en kombination af de to effekter. 

3. Intensiveret indsats til borgere 

retur i eget hjem

1,5-4,0 mio. kr. årligt for 

lønudgifter til 3-8 

medarbejdere

De forventede effekter af indsatsen er en kombination af reduktion i udviklingen af visiterede timer til 

hjemmepleje og sygepleje, reduktion i behov for midlertidige pladser samt udskydelse af behov for plejebolig. 

Forudsat en årlig øget tildeling på 1,5-4,0 mio. kr. vil indsatsen være udgiftsneutralt, hvis indsatsen kan reducere 

udgiftsniveauet via en: 

1. En reduktion i udviklingen på 2.600-6.800 timer til hjemmepleje og sygepleje i eget hjem, eller

2. En reduktion i antallet af 2-6 midlertidige pladser baseret på en pladspris 645.000 kr. 

3. En reduktion i det behovet for plejeboliger med 5-7 pladser (baseret på forskellen på udgiften til en 

plejeboligplads og i gennemsnit 10 timers ugentlig hjemmepleje og sygepleje i eget hjem)

I  praksis vil indsatsen forventes at kunne finansieres ved en kombination af de tre effekter. 

Nedenfor er der for hver indsats opstillet regneeksempler på investeringslogikken i forhold til de forventede effekter for tre af de foreslåede indsatser. 

Regneeksemplerne skal ses som illustrative eksempler, som skal tilpasses yderligere, så det er muligt at følge op på virkningerne af indsatserne, såfremt det besluttes at arbejde 

videre med én eller flere indsatser.  



INSPIRATIONSCASE – TRYGHED HJEMME EFTER ‘SVERIGE-MODELLEN’
SKANDERBORG KOMMUNE
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Baggrund og formål

Organisering og drift

Målgruppe og indsats

Succeskriterier og foreløbig status

Indsatsen Tryghedsteam startede i Skanderborg Kommune i februar 2021 efter

inspiration fra ”Sverigesmodellen”, hvor formålet er at udsætte behovet for

plejebolig ved at et rehabiliteringsteam foretager indsatser i de første uger efter

udskrivelse fra sygehus, midlertidig pladser eller efter opstået funktionstab i

hjemmet.

Projektet er blevet justeret løbende og udløber til udgangen af 2022, hvor der

politisk skal tages stilling om projektet skal gøres permanent og eventuelt

opskaleres til resten af kommunen.

Indsatsens erklærede mål er at (1) bevare eller øge borgeres funktionsevne, (2)

udskyde behovet for plejebolig, (3) fastholde en lav ventetid til plejebolig, (4)

nedsætte behovet for midlertidige pladser og (5) forebygge genindlæggelser.

Tryghedsteamets arbejde fokuserer således på understøttelse af god opstart og

overlevering af borgeren ud fra en tanke om helhedspleje med

hverdagsrehabilitering. Indsatsen er et alternativt til kommunens 30 midlertidige

pladser.

Tryghedsteamet dækker to af kommunens seks hjemmeplejedistrikter og består af

10 medarbejdere; 2 sygeplejersker, 5 ergoterapeuter, 5 social- og

sundhedsassistenter og 1 koordinator. Vikarer anvendes ikke, da faglighed og

kontinuitet i indsatsen er prioriteret.

Teamet har borgerforløb på 2-4 uger og har fra februar 2021 til maj 2022 haft ca. 85

borgere igennem indsatsen. Det første halve år var dog en opstartsfase, hvorefter

der typisk har været ca. 6-7 borgerforløb i gang af gangen, og der er fortsat et vist

potentiale i forbedring i planlægning og koordinering af forløbene, så teamet kan

rumme flere borgere.

Indsatsen er blevet tilpasset til kunne at dække borgerne mellem kl. 7-19 i

hverdagene, mens hjemmeplejen dækker øvrige tidspunkter, da teamet er for lille

til at dække borgere hele døgnet.

Borgerne i indsatsen kommer ca. 1/3 fra udskrivninger fra sygehus, ca. 1/3 fra midlertidige

pladser og ca. 1/3 efter opstået funktionstab i eget hjem. Målgruppen for indsatsen er ikke

skarpt defineret, da man er i dialog med visitationen, hvor kravet er, at det er komplekse

borgere, som er motiverede for indsatsen.

Målgruppen for forløbene er kendetegnet ved minimum én af følgende:
• Funktionsevne: 1) Varigt eller risiko for funktionstab, 2) funktionstab på flere forskellige områder

• Diagnose: 1) Borgere med eller i risiko for komplekse sygdomsforløb, herunder fx fraktur, KOL, diabetes

m.m., 2) Let demente og 3) Moderat demente m. netværk

• Kognitive evner: Borgere som er motiveret eller kan motiveres

• Øvrige vilkår: 1) Udfordret på sundhed, 2) Målgruppe til korttidspladser, 3) Borger der mister ægtefælle

Indsatsen indebærer et fast tværfagligt kompetent team, som kan sikre et individuelt tilbud

med kontinuitet i pleje, træning med særligt fokus på rehabilitering. Indsatsen kræver meget

koordinering med hospitaler og med samarbejdspartnere i kommunen ift. igangsætning af § 83a-

forløb samt overlevering til hjemmeplejen.

Projektets succeskriterie er, at (1) 75 procent oplever tryghed, (2) borgere har forøget eller

bevaret funktionsniveau samt (3) færre indsatser efter §83 og §138.

Skanderborg Kommune evaluering af indsatsen via spørgeskema og interviews viser, at et klart

flertal af borgere under forløbet følte sig trygge. Ligeledes oplyste et klart flertal, at de

oplevede en større motivation til at klare sig selv grundet forløbet.

Foreløbig data peger på, at man forbedrer borgernes funktionsevne og borgere i indsatsen får i

gennemsnit får visiteret færre timer hjemmepleje efter endt forløb end en kontrolgruppe. Der

er dog ikke dokumenteret effekt for reduktion på plejeboligpladser. Involverede ledere egen

vurdering er, at indsatsen har givet en stor organisatorisk læring og udvikling, samt at det

medfører mindre behov for midlertidige pladser og kan rumme et potentiale for at udsætte

behovet for plejebolig.



INSPIRATIONSCASE– E-DISTRIKT
HADERSLEV KOMMUNE
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Baggrund og formål

Organisering og bemanding af indsatsen

Målgruppe og indsats

Succeskriterier og foreløbig status

Målgruppen er borgere, der har brug for hjælp, og hvor teknologi på meningsfuld vis kan

erstatte fysiske besøg. Da det er frivilligt om de vil modtage en indsats via teknologi, så er

borgerne kendetegnet ved, at de ønsker uafhængighed, frihed og er positiv stemt for at

modtage indsatser gennem teknologi

Haderslevs afprøvninger tager udgangspunkt i et behov og et indsatsområde – ikke en

specifik teknologi. Der er fokus på ressourcekrævende indsatser for kommunen og hvilke

teknologier, der kan understøtte en mere effektiv opgaveløsning. Det kan konkret dreje sig

om medicinrobotter, der kan dosere og udlevere medicin, og sladre-bleer med sensorer.

Succeskriteriet er mulighed for øget selvbestemmelse for borgerne. Derudover er målet, at 

man vil have de billigste og mest virksomme løsninger. Succeskriteriet er at nedbringe pris 

per borger med samme eller højere borgertilfredshed. Der er fastsat et konkret mål om 20 

% E-indsatser.

De foreløbige resultater af indsatsen er en høj tilfredshed blandt borgere, som oplever en 

øget uafhængighed, da de ikke skal vente på hjælp fra kommunens medarbejdere. 

Derudover er det lykkes at tiltrække kompetente social- og sundhedsassistenter med 

interesse i velfærdsteknologi. 

En erfaring indtil nu, er at en vigtig forudsætning for at lykkes er, at medarbejdere har 

adgang til kompetencer inden for teknologi samt at der en adgang til teknisk support for 

medarbejderne. Derudover er det en erfaring, at de konkrete teknologier ikke skal være for 

avanceret og komplicerede at bruge. 

Implementering af ny velfærdsteknologi volder ofte vanskeligheder i kommunerne. Det kan

dreje sig om praktiske problemer med at få de enkelte teknologier til at fungere til

udfordringer med at organisere og styre implementeringen af nye teknologiske løsninger til

en større gruppe af borgere.

De udfordringer har man sat sig for at løse i Haderslev Kommune ved siden november 2021

at etablere et e-Distrikt, som er en afdeling, som arbejder struktureret med at omdanne

ydelser, så velfærdsteknologi bliver et integreret og bærende element i arbejdet med at

hjælpe borgerne.

Formålet med e-distriktet er gennem velfærdsteknologiske løsninger at understøtte

borgerne i deres selvstændighed, samtidig med at distriktet skal være en del af løsningen

til at afhjælpe kommunens demografiske udfordringer og rekrutteringsudfordringer.

Det nye e-Distrikt i Haderslev Kommune er etableret med omkring 10 medarbejdere, som

arbejder målrettet med at afprøve og indføre ny teknologi inden for hjemmeplejen,

herunder vurdere hvilke borgere, der har behov for hjælp fra digitale løsninger, og hvilke

teknologier, der skal prioriteres.

Centralt i konceptet for e-Distrikt står en særlig procesmodel, som kommunen har udviklet

i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner med tre overordnede faser:

1. Test og ydelsesdesign, som involverer 1-2 procent af alle borgere

2. Stabilisering, som involverer 10-25 procent af borgerne

3. Drift - den fulde skala med 100 procent af borgerne,

Social- og Sundhedsskolen Syd udbyder en særlig DIGI-Tech linje, hvor eleverne bliver

specialiseret i brugen af nye velfærdsteknologier. Disse SOSU-er vil gerne arbejde i E-

distriktet, hvor de får rig mulighed for at bruge deres særlige kompetencer. Derudover er

der adgang til IT-support.
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Specialundervisning i Hørsholm Kommune 
 
 
 
 
Kommissorium for det specialiserede børneområde 
Afdækning af de seneste fire års udgiftsudvikling på specialundervisnings-
området, herunder udvikling i modtagerandele samt beskrivelse af 
nuværende og fremtidige mulige indsatser på området.  
 
Udgiftsudviklingen i afdækningen måles op imod et antal benchmark 
kommuner. 
 
Afdækning af specialundervisningen tager udgangspunkt i KL’s tidligere 
analyse af specialundervisningen i Hørsholm Kommune1. Tidsrækkerne 
strækker sig derfor længere end blot fire år, og alle værdier er fremført til 
2022-prisniveau, hvor det giver mening for sammenligning af niveau og 
udvikling. 
 
Det skal bemærkes at alle værdier for 2022 er foreløbige tal, som er 
medtaget af hensyn til den aktuelle udvikling. De afspejler den forventning, 
der indgår i driftsopfølgningen på specialundervisningsområdet for 2022. 
 
 
Resumé af tendens og udvikling 
 For årene 2014-2022 gælder, at: 
 

 Der er i perioden en mængdemæssig stigning i det samlede antal 
af specialundervisningselever. Dette notat bekræfter således 
tendens og udvikling allerede påpeget i KL’s tidligere analyse af 
specialundervisningen i Hørsholm Kommune. 
 

 Den største stigning er sket blandt de interne special-
undervisningstilbud. De er steget mere sammenlignet med de 
eksterne specialundervisningstilbud. 

 
1 KL Konsulentvirksomhed, Analyse af specialundervisning, Hørsholm Kommune, 
20. december 2018. 
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 Antallet af elever i folkeskolerne er faldet. 

 
 Hørsholm Kommune har i hele perioden gennemsnitlig haft lidt 

færre segregerede elever end både Region Hovedstaden og hele 
landet. Samtidig er segregeringsprocenten for alle tre steder 
stigende. 

 
 Udgifterne til specialundervisning er gennemsnitlig højere i 

Hørsholm Kommune end i Region Hovedstaden og hele landet. 
Dvs. at Hørsholm Kommune anvender en større andel af sine 
samlede udgifter i folkeskolen til specialundervisning ved 
sammenligning. Samtidig er de samlede udgifter pr. elev til den 
almene undervisning lavere pr. elev ved sammenligning. 
 

 Stigningen i det samlede udgiftsniveau til specialundervisning er 
mindre end stigningen i antallet af elever, der modtager 
specialundervisning. Samtidig er udgiften pr. elev til 
specialundervisning faldet i perioden. 
 

 Stigningen i de samlede udgifter til specialundervisning er størst i 
årene 2014 til 2018, men der sker forsat stigning i 
omkostningsniveauet herefter. 
 

 Besparelser ved omlægning af dele af specialundervisningen 
vurderes at bidrage med en besparelse på 2,0 mio. kr. 

 
Nedenfor er tal for elever, segregering og økonomi vist i tabelform. 
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Antal elever 
I nedenstående er udviklingen i elevtal vist. 
 
Folkeskolen 
Tabel 1. Antal elever i folkeskolen 
Alment 
undervisningstilbud 
/ år 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 
2022 

Usserød 643 640 612 603 571 559 511 511 489 
Hørsholm 686 676 696 691 693 703 699 699 665 
Rungsted 475 509 473 461 456 456 457 457 442 
Vallerød 789 756 742 739 710 700 675 675 599 
I alt 2.593 2.581 2.523 2.494 2.430 2.418 2.342 2.342 2.195 
Indeks 100,0 99,5 97,3 96,2 93,7 93,3 90,3 90,3 84,7 

Kilde: KL analyse 20. december 2018 samt Hørsholm Kommune, TEA 
fagsystem. Dataudtræk er lavet i forbindelse med skolernes 
ressourceberegning i de pågældende år. 
 
Tabel 1. viser, at det samlede elevtal i folkeskolerne har været aftagende, 
og forventes at falde med 15,3 % i perioden fra 2014 til 2022. 
 

Specialundervisningstilbud 
Tabel 2. Antal elever i specialundervisningstilbud 
Specialundervisnings-
tilbud / år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 

2022 
Interne 
specialundervisningstilbud 91 79 86 92 109 86 145 137 134 
Eksterne 
specialundervisningstilbud 80 83 91 93 86 88 90 83 98 
I alt 171 162 177 185 195 174 235 220 232 
Indeks 100,0 94,7 103,5 108,2 114,0 101,8 137,4 128,7 135,7 

Kilde: KL analyse 20. december 2018 samt Hørsholm Kommune, Calibra. 
Datatræk er fra november i årene 2014-2021 og april 2022. 
 
Tabel 2. viser, at det samlede antal elever i specialeundervisningstilbud i 
har været voksende, og forventes at stige med 35,7 % i perioden. Tabellen 
viser også, at den største stigning er sket blandt de interne 
specialundervisningstilbud. 
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Interne specialundervisningstilbud 
Tabel 3. Antal elever i interne specialundervisningstilbud 
Interne 
specialundervisningstilbud 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 

2022 
Enkelt integrerede elever 
der modtager mindst 9 
timers special-
undervisning pr. uge 32 27 34 46 66 44 89 72 61 
Læseklassen 19 20 17 20 16 14 16 18 19 
Kvisten 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
Svalebørn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Lundevejsskolen inkl. SFO 40 32 35 26 27 28 40 40 40 
I alt 91 79 86 92 109 86 145 137 134 
Indeks 100,0 86,8 94,5 101,1 119,8 94,5 159,3 150,5 147,3 

Kilde: Hørsholm Kommune, Calibra. Datatræk er fra november i årene 
2014-2021 og april 2022. 
 
Tabel 3. viser, at det samlede antal elever i interne specialundervisnings-
tilbud har været voksende, og forventes at stige med 47,3 % i perioden. 
Tabellen viser også, at den største stigning er sket for enkelt integrerede 
elever, der modtager mindst 9 timers specialundervisning pr. uge, hvor 
indsatserne dækker over forskellige typer af inklusionsunderstøttende 
indsatser. 
 
Eksterne specialundervisningstilbud 
Tabel 4. Antal elever i eksterne specialundervisningstilbud 
Eksterne 
specialundervisningstilbud 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 

2022 

Specialskole/specialklasserække 
i anden kommune inkl. SFO 43 50 53 51 52 45 43 39 51 
Regionale tilbud 9 6 2 3 2 3 3 3 3 
Private skoletilbud 28 27 36 39 32 37 40 39 41 

Øvrige udgifter i relation til 
specialundervisning 0 0 0 0 0 3 4 2 3 
I alt 80 83 91 93 86 88 90 83 98 
Indeks 100,0 103,8 113,8 116,3 107,5 110,0 112,5 103,8 122,5 

Kilde: Hørsholm Kommune, Calibra. Datatræk er fra november i årene 
2014-2021 og april 2022. 
 
Tabel 4. viser, at det samlede antal elever i eksterne 
specialundervisningstilbud har været voksende, og forventes at stige med 
22,5 % i perioden.  
 
Det skal bemærkes, at specialskole/specialklasserække i anden kommune 
inkl. SFO tilbydes typisk til børn med mindre funktionsniveau, og regionale 
tilbud samt private skoletilbud typisk tilbydes til børn med lavt 
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funktionsniveau2. Tabel 4. viser også, at stigningen blandt børn med lavt 
funktionsniveau og mindre funktionsniveau er nogenlunde ens. Samtidig er 
der en forskydning mellem regionale tilbud og private skoletilbud. 
 
Overordnet for børn i specialundervisningstilbud gælder, at visitering til 
pladser i udenbys pladser stiger mindre end visiteringen til egne interne 
pladser. I de interne specialundervisningstilbud er flere elever tildelt støtte 
og forblevet i de almene skoletilbud. 
 
 
Segregeringsgrad 
I nedenstående er udviklingen i segregerede elever vist. 
 
Tabel 5. Andel segregerede elever i procent 

Sted / år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 
2022 

Hele landet 5,0 5,0 4,9 5,0 5,2 5,5 5,8 5,9 7,5 
Region 
Hovedstaden 4,9 5,0 4,7 4,8 4,9 5,2 5,5 5,6 7,5 
Hørsholm 4,5 4,8 4,4 4,3 4,8 4,7 5,3 5,3 6,7 

Kilde:  Børne- og Undervisningsministeriets Datavarehouse. Datatræk er 
fra juni 2022. Afgrænsning i data er sat dagbehandlingstilbud og 
behandlingshjem, folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og 
ungdomskostskoler, specialskoler for børn. 
 
Tabel 5. viser, at Hørsholm Kommune i hele perioden i gennemsnit har haft 
lidt færre segregerede elever end både Region Hovedstaden og hele 
landet. 
 
Tabellen viser også, at segregeringsprocenten generelt i perioden er 
stigende for alle tre steder. I perioden forventes segregeringsgraden på 
landsplan stige med 2,5 procentpoint, og i Region Hovedstaden forventes 
en stigning på 2,6 procentpoint, mens stigning i Hørsholm Kommune kun 
forventes at være på 2,2 procentpoint. Dvs. at stigningen i Hørsholm 
Kommune gennemsnitlig forventes at være mindre sammenlignet med 
både landsniveauet og niveauet for Region Hovedstaden. 
 
 
  

 
2 Interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder samt 
specialklasser. 
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Økonomi 
I nedenstående er udviklingen i økonomien vist. 
 
Niveau for omkostninger 
Tabel 6. Andel af udgifter til specialundervisning i procent 

Sted 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 
2022 

Hele landet 12,9 12,2 10,9 10,9 10,9 11,2 11,4 11,3 11,5 
Region 
Hovedstaden 13,8 13,5 13,2 13,3 13,4 14,0 14,1 13,9 13,7 
Hørsholm 16,5 16,5 16,2 18,5 20,1 20,3 21,6 22,4 19,6 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, REGK31, Datatræk er fra juni 
2022. 
 
Tabel 7. Udgifter pr. elev til folkeskole 

Sted 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 
2022 

Hele landet 70.637 73.018 73.203 73.807 74.426 74.448 74.990 77.404 77.071 
Region 
Hovedstaden 74.796 76.813 76.413 77.717 77.674 77.487 78.609 80.823 81.981 
Hørsholm 62.789 64.938 64.141 64.090 61.311 60.946 57.977 60.727 64.856 

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal, Datatræk er fra 
juni 2022. 
 
Tabel 6. og 7. viser tilsammen, at udgifterne til specialundervisning i 
Hørsholm Kommune gennemsnitlig er højere end i Region Hovedstaden og 
hele landet. Tabel 6. viser, at Hørsholm Kommune anvender en større 
andel af sine samlede udgifter i folkeskolen til specialundervisning ved 
sammenligning. Tabel 7. viser, at de samlede udgifter pr. elev til den 
almene undervisning er lavere pr. elev ved sammenligning.  
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Udvikling i omkostninger 
 
Tabel 8. Samlet udgifter til specialundervisning 

Udgifter (1.000 kr.) 
Indsats 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 
2022 

Enkelt integrere elever der 
modtager mindst 9 timers 
specialundervisning pr. uge 4.567 3.584 3.947 5.997 8.284 7.179 7.318 9.201 8.837 
Læseklassen 3.155 3.380 3.754 3.950 3.586 3.266 3.683 3.631 3.042 
Kvisten 0 0 0 0 0 0 0 974 910 
Svalebørn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.168 
Lundevejsskolen inkl. SFO 10.878 10.577 10.376 9.188 8.627 9.898 14.376 14.472 13.498 

Specialskole/specialklasserække 
i anden kommune inkl. SFO 18.204 19.056 21.016 22.831 21.932 21.377 18.986 15.901 16.146 
Regionale tilbud 3.509 3.075 414 232 1.048 627 909 927 770 
Private skoletilbud 3.926 4.203 4.996 6.047 5.660 10.605 10.468 8.962 8.780 

Øvrige udgifter i relation til 
specialundervisning 2.949 3.822 4.268 4.216 4.462 2.678 3.350 2.421 3.931 
Specialundervisning i alt 47.187 47.697 48.771 52.463 53.600 55.631 59.089 56.489 57.082 
Indeks 100,0 101,1 103,4 111,2 113,6 117,9 125,2 119,7 121,0 

Kilde: KL analyse 20. december 2018 samt Hørsholm Kommune, Calibra. 
Datatræk er fra november i årene 2014-2021 og april 2022. 
 
Tabel 8. viser, at de samlede udgifter til specialundervisning forventes at 
stige med 21,0 % i perioden. De mest markante ændringer i 
udgiftsniveauet er, at der sket en stigning i udgifterne til enkelt integrere 
elever der modtager mindst 9 timers special undervisning pr. uge samt 
private skoletilbud. Modsat er der sket et fald i udgifterne til regionale 
tilbud. 
 
Det skal bemærkes, at den konstaterede stigning i procent, er størst i 
årene 2014 til 2018, men at der forsat er konstateret en stigning i årene 
2018 til 2021.  
 
Både den konstaterede og forventede ændring kan tolkes som, at børn 
med mindre funktionsniveau i større grad hjemtages / tilbydes et internt 
specialundervisningstilbud i Hørsholm Kommune. Stigningen i de private 
skoletilbud er større end nedgangen i de regionale tilbud, og samlet er der 
sket en stigning. Det kan tolkes som, at der er sket en stigning i enten antal 
børn med lavt funktionsniveau eller ændret behov i forhold til 
funktionsniveauet. 

  



  
Analyser til budgetforhandlingerne 2023-2026 Notat 

  

 

8/11 

Tabel 9. Udgifter pr. elev til specialundervisning 
Udgifter pr. elev (1.000 kr./elev) 

Indsats 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Forventet 

2022 
Enkelt integrere elever der 
modtager mindst 9 timers 
specialundervisning pr. uge 143 133 116 130 126 163 82 128 145 
Læseklassen 166 169 221 198 224 233 230 202 160 
Kvisten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalebørn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lundevejsskolen inkl. SFO 272 331 296 353 320 353 359 362 337 

Specialskole/specialklasserække 
i anden kommune inkl. SFO 423 381 397 448 422 475 442 408 317 
Regionale tilbud 390 512 207 77 524 209 303 309 257 
Private skoletilbud 140 156 139 155 177 287 262 230 214 

Øvrige udgifter i relation til 
specialundervisning 37 46 47 45 52 30 37 29 40 
Specialundervisning i alt 276 294 276 284 275 320 251 257 246 
Indeks 100,0 106,7 99,9 102,8 99,6 115,9 91,1 93,0 89,2 

Kilde: KL analyse 20. december 2018 samt Hørsholm Kommune, Calibra. 
Datatræk er fra november i årene 2014-2021 og april 2022. 
 
Tabel 9. viser, at udgifterne pr. elev til specialundervisning er aftaget med 
10,8 % i perioden. Det kan tolkes som, at flere elever tilbydes 
specialundervisning indenfor den samme budgetramme. 
 
Sammenholdes udvikling i antal af elever med udviklingen i de økonomiske 
tal er der to forhold, som peger på en stigning i antallet af elever. Indeks 
for det samlede antal specialundervisningselever er fx større end indeks 
for de samlede udgifter til specialundervisning. Det indikerer, at der er en 
større mængdeeffekt end priseffekt. Hertil kommer at indeks for udgift pr. 
elev til specialundervisning er aftaget i perioden. 
 
Tabel 2. viser en stigning i antal af elever, hvilket giver en stigning i 
segregeringsgraden i tabel 5. Samtidig viser tabel 8. en stigning i de samlet 
udgifter til specialundervisning, men da stigningen i antal af elever i tabel 
2. er større end udviklingen i omkostningsniveauet falder prisen pr. elev i 
tabel 9., da omkostningen pr. elev udregnes som samlet udgifter divideret 
med antal elever. 
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Nuværende og fremtidige mulige indsatser på 
specialundervisningsområdet 
 
Økonomiaftale for 2020 mellem Regeringen og KL 
Regeringen og KL besluttede i økonomiaftalen for 2020, at der skulle 
gennemføres en afdækning af inkluderende læringsmiljøer og 
specialpædagogisk bistand på almenområdet og 
specialundervisningsområdet. Undersøgelserne omfatter syv 
hovedområder, hvor der skal følges op på inklusionseftersynet fra 2016. 
Afdækningen skal vise, hvordan kommuner og skoler arbejder med styring 
og organisering af inkluderende læringsmiljøer og den tilknyttede faglige 
praksis og støtte til elever. 
 
Vive3 har på den baggrund nylige lavet en undersøgelse der på landsplan 
generelt peger på, at andelen af elever, som visiteres til 
specialundervisning i specialklasser og specialskoler, er stigende, og der er 
elever i almenklasser, som efter lærernes vurdering ikke får den nødvendige 
støtte. Samtidig ser det ud til, at det pædagogiske personale i almenskolen 
mangler kompetencer, når det gælder elever med særlige 
undervisningsmæssige behov4. 
 
Helhedsplan for specialundervisningsområdet 
Alle tiltag er en del af helhedsplanen for specialundervisningsområdet, 
hvor sigtet er, at den største del af specialundervisning varetages internt i 
Hørsholm Kommune frem for køb af udenbys pladser. Helhedsplanen skal 
skabe specialundervisningstilbud for en mangfoldighed af elever med 
forskellighed i funktionsniveau via indsatser og løbende justering  
af ressourceanvendelsen i både centralt afholdte udgifter og decentralt 
afholdte udgifter. Hertil kommer at sikre kvalitet i specialundervisnings-
tilbuddene med løbende rekruttering og tilstedeværelse af faglighed samt 
specialpædagogiske kompetencer. 
 
Præmissen er, at der ofte kan være variation i behov, så opgaveløsningen 
løftes af ledelsesfællesskabet, PPR og lokale ressourcepersoner på 
skolerne, der alle arbejder med både fast kapacitet i forhold til det løbende 
elev flow5 samt fleksibilitet, når der fx er behov for aktiviteter rettet mod 
grupper af elever med behov for særlige rammer omkring undervisningen, 
typisk med eget lokale/skærmet område. 
 
Ledelsesfællesskabet 
Umiddelbart peger de seneste økonomiopfølgninger på forventet 
merforbrug på specialundervisningsområdet i Hørsholm Kommune. Derfor 
er tilgangen ændret. Tidligere var hovedfokus på enkeltelever med støtte-
behov hvor fokus nu i langt højere grad er på børnefællesskaber, støtte-
tildeling til elevgrupper samt et tæt samarbejde mellem skolerne omkring 
elever som ikke trives. 

 
3 Det Nationale Forsknings- og Analysecenterfor Velfærd 
4 Kilde: Udfordringer med inkluderende indsatser i skolen - VIVE 
5 Til- og afgang af elever. 

https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/kommunerne-har-fortsat-udfordringer-med-inkluderende-indsatser-i-skolen/?utm_campaign=Fortsat%20problemer%20med%20inkluderende%20indsatser%20%7C%20Kaffesalg%20giver%20udsatte%20borgere%20selvtillid%20%7C%20S%C3%B8g%20job%20som%20forsker/seniorforsker&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
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Fokus er flyttet fra partiel fokus på de enkelte aktiviteter til, at 
specialundervisning skal ses i sammenhæng. I ledelsesfællesskab6 sker 
planlægning og beslutninger ud fra et samlet helhedsperspektiv, og det 
bevirker bedre løsninger samt en bedre anvendelse af økonomien på 
området. Ledelsesfælleskabet forestår al visitation til specialklasse, 
specialskole og øvrige specialtilbud. Det er et tæt samarbejde mellem 
centerchef i Dagtilbud og Skole, skoleleder og leder af Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR).  
 
Omkostningsniveau for specialundervisningsområdet 
Der arbejdes med flere tiltag som sigter imod at dæmme op for 
omkostningsniveauet. Fx er der indgået fornyet prisaftale omkring køb af 
udenbys pladser samt regulering af transportomkostningerne. 
 
Herudover er en omlæggelse af støttetimer igangsat, hvor ændringen er, 
at støttetimerne ændres fra individbaseret til gruppebaseret. Det kan fx 
være omlæggelse af 20 støttetimer til en gruppe på 5 børn frem for et 
barn. 
 
I visiteringen sigtes der efter høj udnyttelsesgrad7 af egne 
specialtilbudspladser, og samtidig arbejdes der på oprettelse og 
igangsætning af nye specialundervisningsaktiviteter som fx Spor 1 og 2 
under Ung i Hørsholm samt heldagsundervisning.  
 
Tanken er, at nye interne specialundervisningsaktiviteter kan medvirke til 
et nedsat behov for køb af eksterne specialtilbud, hvor enhedsomkostning 
pr. elev er højere end enhedsomkostningen pr. elev i et intern 
specialtilbud. Ved oprettelse af nye interne specialundervisningsaktiviteter 
/ hjemtagelse vil der være en besparelse af transportomkostningerne og 
en del af de overheads, der typisk tillægges i takstberegningerne for 
eksterne specialundervisningstilbud og fritidstilbud. Tiltagene vurderes at 
kunne bidrage med en omkostningsreduktion på 2,0 mio. kr.  
 
Den øvrige takstbetaling for omlagte udenbys pladser tænkes som 
udgangspunkt anvendt til finansiering af driften af nye interne 
specialundervisningsaktiviteter indenfor den nuværende budgetramme. 
Hertil kommer forskellige enkeltstående anlægsinvesteringer ved 
oprettelsen og etableringen af nye interne specialundervisningsaktiviteter. 
I overvejelserne omkring oprettelsen af nye interne 
specialundervisningsaktiviteter indgår der en afvejning mht. til 
målgruppens funktionsniveau og enhedsomkostninger ved egen 
produktion versus pris ved køb af udenbys pladser. I overvejelserne indgår 
tillige afdækning af kontinuerlig muligheden for køb af pladser i fx 
regionale tilbud samt private skoletilbud.  

 
6 Opgaveporteføljen er administration og ledelse vedrørende specialundervisning 
og inklusionsunderstøttende indsatser. 
7 Højere udnyttelsesgrad af egne pladser vil give færre indtægter. Et 
indtægtsbudget der ikke i balance kan medvirke til ”merforbrug” i form færre 
indtægter end budgetmæssigt forudsat. 
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Nye interne specialundervisningsaktiviteter dækker både over 
undervisningstilbud og fritidstilbud. Fritidstilbuddet på Lundevejsskolen 
dækker pt. kun til og med 6. klassetrin. Her skal der ske en udvidelse, hvis 
nye elever har behov for et fritidstilbud efter 6. klassetrin. I forhold til 
fritidstilbud kan det også være relevant at inddrage Ung i Hørsholm, som 
kan medvirke i at skabe fritidstilbud til elever med særlige behov fx ved 
oprettelse af særlige holddannelser på tværs af de interne special-
undervisningstilbud. 
 
Ud over de allerede eksisterende inklusionsunderstøttende indsatser i 
folkeskolen8, kan der også arbejdes med at skabe muligheder for at tilbyde 
elever i specialundervisning en øget tilknytning til de almene skoletilbud 
med nytænkning af støttemidler under 9 klokketimer og 12 
undervisningslektioner. Det kan fx være via særlige individuelle 
tilrettelagte brobyggerforløb og inkluderende læringsmiljøer. Her kan der 
med specialpædagogisk bistand9 skabes grobund for, at eleven kan få 
igangsat en bevægelse fra specialklasse/specialundervisning til at indgå og 
få tilhørsforhold i en almindelig klasse. Sigtet er, at eleven bliver en del af 
det faglige og sociale fællesskab, at der sker en faglig progression, og at 
trivslen for alle elever i almenklassen bevares. 
 
Hørsholm Kommune, kapacitetstilpasning 
Der arbejdes også med udvidelser af de eksisterende specialtilbud i 
Hørsholm Kommune: Læseklassen, Kvisten, Svalebørn og Lundevejsskolen. 
Kapacitetsudvidelserne retter sig både imod antal pladser og imod 
funktionsområder jf. ovenstående tanker omkring børns funktionsniveauer 
samt højere udnyttelsesgrad af egne specialtilbudspladser.

 
8 Fx støttemidler til faglige løft, hjælpemidler og andre indsatser til elever med 
behov for støtte og den Nest-lignende konstruktion på Vallerødskolen (Kvisten) 
samt flervoksenordninger og holddeling i klassen eller på tværs af årgange. 
9 Fx AKT-vejledere, inklusionsmedarbejdere og trivsels- og fraværskonsulenter, der 
udfører elevrettede aktiviteter i almenklassen. 
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1. Indledning 
 
Udgifterne til børn og voksne på det specialiserede socialområde har været stigende gennem de sidste 
mange år. Kommunalbestyrelsen har i den anledning bestilt en analyse af området til 
budgetforhandlingerne 2023-2026. 
 
Analysens formål er dels at dokumentere de seneste års udgiftsstigninger og dels, at udpege mulige 
indsatsområder med effektiviserings- og/eller besparelsespotentiale. 
 

2. Sammenfatning 

Udgifterne på de specialiserede socialområder for børn og voksne har de sidste mange år været i voldsom 

vækst, såvel på landsplan som i Hørsholm. Udgiftsvæksten skyldes, at der kommer flere borgere med 

komplekse problemer. På landsplan er antal borgere i de dyreste foranstaltninger steget mest – alene på 

voksenområdet andrager væksten i antal borgere i foranstaltninger mellem 2-5 mio.kr. årligt 54,7% fra 

2018 til 2021, og de dyreste sager tegner sig for den største del af den samlede stigning på landsplan.  

På det specialiserede børneområde er andelen af børn og unge med kontakt til psykiatrien steget 52% fra 

2009 til 2020 på landsplan, og der er en voldsom vækst i psykiatriske diagnoser som autisme, ADHD, 

spiseforstyrrelser og angst på såvel børne- som voksenområdet.  

Hørsholms udgifter til det specialiserede socialområde er i lighed med udviklingen i resten af landet steget 

markant i perioden 2018-2021. I perioden 2018-2021 er udgifterne på det specialiserede børneområde 

steget med 4,2 mio.kr., og på det specialiserede voksenområde er udgifterne steget med 7 mio.kr. i samme 

periode. I 2022 vurderer administrationen at regnskabsresultatet vil vise overensstemmelse mellem 

forbrug og budget på det specialiserede børneområde, men at udgifterne på det specialiserede 

voksenområde er steget yderligere og vil medføre en budgetoverskridelse på 12,7 mio.kr. 

Der er gennemført handleplaner på både det specialiserede børne- og voksenområde med henblik på 

nedbringelse af udgifterne, og der er indhentet besparelser på begge områder, men væksten i antal 

modtagere med dyre foranstaltninger har samtidig været stigende.  

De primære årsager til udgiftsvæksten på børneområdet er en stigning i antal anbragte på opholdssteder 

og døgninstitutioner, hvor der er i perioden 2018-2021 er sket en netto tilgang på 7,7 helårs anbringelser. 

På voksenområdet er den primære årsag til udgiftsvæksten en stigning i 6,4 helårs anbragte i botilbud. 

Hørsholms udgifter ligger ikke markant hverken højere eller lavere end sammenligningskommuner og ligger 

på begge områder under landsgennemsnittet.  

Administrationen vurderer at det er overordentlig vanskeligt at pege på realistiske besparelser udover de 

allerede gennemførte fra handleplanerne. Det vurderes dog at der ville kunne indhentes en mindre 

besparelse på 0,8 mio.kr. igennem serviceforringelser.  
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3. Det specialiserede socialområde for børn og unge 

 
a) Afdækning af de seneste 4 års udgiftsudvikling 

 
Udgifterne på det specialiserede børneområde har været stigende gennem de sidste 4 år. Af  
nedenstående graf fremgår det, at udgifterne i 2019 og 2020 er steget med ca. 6 mio.kr. i  
forhold til 2018, mens der i 2021 har været et fald i udgifterne på 1,8 mio.kr. i forhold til 2020. 
Budgettet på området blev forøget i 2019, og siden da har der været overensstemmelse mellem  
forbrug og budget.  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Anbringelsesudgifter 
 
Udgifterne til anbringelse af børn udgør en væsentlig del af de samlede udgifter, og er fordelt  
på netværksplejefamilier, plejefamilier, opholdssteder, kost/efterskole/eget værelse, og  
døgninstitutioner, hvor anbringelse på døgninstitution er den mest indgribende foranstaltning.  
I tabellen nedenfor fremgår anbringelsesudgifterne og udviklingen heraf fra 2018-2021. 

   

 
2018 2019 2020 2021 2018-2021 

 

Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Netto tilgang i 
totale udgifter 

Netværksplejefamilier 102.625 172.295 91.684 99.582              -3.043  

Plejefamilier 5.143.300 4.889.596 4.722.245 5.199.784 56.484  

Opholdssteder 5.722.663 7.638.358 9.326.451 8.615.104 2.892.441  

Kost/efterskole + eget 
værelse 2.168.572 1.320.181 847.505 763.849         -1.404.723  

Døgninstitutioner 6.429.494 12.855.280 15.311.918 19.243.598 12.814.104  

 
 

 
Som det fremgår, er det især udgifterne til anbringelse af børn på opholdssteder og døgninstitutioner der 
er steget markant, da udgiftsforøgelsen på disse områder alene andrager 15,7 mio.kr. fra 2018-2021. 
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Anbringelsesudgifterne varierer i pris alt afhængig af barnets eller den unges funktionsniveau, og den deraf 
nødvendige anbringelsesform. Døgninstitutionsanbringelse er den mest indgribende og dyreste 
anbringelsesform. Alene de 5 dyreste døgnanbringelser koster 15,5 mio.kr. årligt svarende til 28% af de 
samlede udgifter, og spænder fra en årlig udgift på 1,7 mio.kr. til 5 mio. kr. Gennemsnitsudgiften for de 5 
dyreste anbringelser andrager 3,1 mio.kr. årligt. 
 
Forebyggende foranstaltninger 
 
Hørsholm har siden 2018 haft fokus på en tidligt forebyggende indsats, og har iværksat TIRU (Tidlig Indsats, 
Rettidig Udvikling) med en række forebyggende tiltag. Målet med TIRU er, at blive bedre til at sætte 
tidligere og mere forebyggende ind overfor børn, unge og familier, som er i sårbare eller udsatte positioner 
eller i risiko for at komme det. Samtidig er det et mål at hjælpe de børn, der mistrives, til at få det bedre 
hurtigere gennem tidsbegrænsede, intensive og så vidt muligt evidensbaserede indsatser. I indsatserne 
arbejdes der tværfagligt gennem inddragelse af forskellige faggrupper. Der er således indsatser med 
inddragelse af såvel psykologer, logopæder, sundhedsplejersker, familiebehandlere, støttekontaktpersoner 
og socialrådgivere. 

Hørsholm bruger i 2022 32% af de samlede udgifter på forebyggende indsatser. Forholdet mellem børn og 
unge der modtager forebyggende foranstaltninger og mere indgribende foranstaltninger er 45/55. 
Nedenfor ses en tabel der viser andelen af forebyggende foranstaltninger i % af de samlede udgifter og 
antal modtagere fra 2018-2021. 

 
 

Mange forebyggende indsatser sker gennem Hørsholms Familiehus, som yder familiebehandling, 
kontaktpersonsordning m.m. Familiehuset får deres opgaver visiteret via socialrådgiverne i 
Myndighedsteamet, men antallet af børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger i 
Familiehuset er ikke talt med i ovenstående figur, da disse ikke registrantbogføres i økonomisystemet.       
Det reelle tal for børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger, er derfor højere end ovenfor 
angivet.  

Nedenfor ses et øjebliksbillede på igangværende og afsluttede sager i juni 2022 i Familiehuset fordelt på 
forskellige paragraffer med angivelse af gennemsnitlige antal samtaler og varighed af forløbene.  

Udover de visiterede opgaver, som fremgår nedenfor, varetager Familiehuset angstbehandling for børn 
(”cool kids”), psykologrådgivning af unge (”anonym ungerådgivning”), behandling af efterfødselsreaktioner 
i samarbejde med Sundhedsplejen, ligesom de indgår i kommunens indsats i forhold til skolefravær. 
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Paragraf Antal sager Åbne/ afsluttede Antal samtaler i gennemsnit Varighed af forløb 
i gennemsnit 

§11.3 21 Afsluttede 15,33 samt/ sag 9,89 md/ sag 

§11.3 22 Åbne 8,14 samt/ sag 3,6 md/ sag 

§52.3 6 Afsluttede 7,5 samt/ sag 5,1 md/ sag 

§52.3 14 Åbne 34,5 samt/ sag 8,75 md/ sag 

§54.2 4 Åbne 23,0 samt/ sag 15,9 md/ sag 

§52.6 2 Afsluttede * 6,25 md/ sag 

§52.6 8 Åbne * 13,9 md/ sag 
* I § 52.6 sager (kontaktpersons sager) opgøres kontakten til den unge ikke i antal samtaler, da der ofte er løbende  
kontakt i form af SMS, telefon, møder, besøg på skoler/ med UU-vejleder mv. 

 
Handicaprelaterede udgifter 

Handicaprelaterede udgifter dækker over aflastning, hjemmetræning, merudgifter og tabt 
arbejdsfortjeneste til børn og forældre begrundet i barnets handicap. Gennem en målrettet og kvalificeret 
indsats gennem flere år er det lykkedes, at nedbringe udgifterne på området fra i alt 12 mio.kr. i 2018 til 9,7 
mio.kr. i 2021, jfr. nedenfor. 
 

  2018 2019 2020 2021 

  
Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Aflastning 3.219.874 3.855.373 3.066.025 2.510.943 

Hjemmetræning (§ 32a) 1.108.688 734.805 1.179.550 1.489.333 

Merudgiftsydelse (§ 41) 1.222.848 881.356 569.596 398.220 

Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) 6.539.657 6.659.477 5.856.968 5.296.465 

I alt 12.091.067 12.131.011 10.672.139 9.694.961 

 

b) Udvikling i modtagerandele 

Udviklingen af antal anbragte børn fra 2018-2021 fremgår af nedenstående tabel: 

 2018  2019 2020 2021 
2018-
2021 

 

Helårs-
person 

Netto-
tilgang 

Helårs-
person 

Netto-
tilgang 

Helårs-
person 

Netto-
tilgang 

Helårs-
person 

Netto-
tilgang 

Netto-
tilgang 

Opholdssteder 6,7 1,6 9,3 2,6 10,0 0,7 8,9 -1,1 2,2 
Kost/efterskole + eget 
værelse 5,5 -1,9 3,5 -2,1 2,4 -1,1 2,7 0,3 -2,9 

Døgninstitutioner 5,8 -1,4 9,7 3,9 11,3 1,7 11,3 0,0 5,5 

Plejefamilier 10,1 2,9 9,9 -0,2 9,9 0,0 10,8 0,9 0,7 

Netværksplejefamilier 1,3 -0,8 1,7 0,4 1,0 -0,7 1,2 0,2 0,0 
      I tabellen ovenfor indgår unge mellem 18-23 år anbragt i efterværn. 

 
Som det fremgår, er tilgangen af børn anbragt på opholdssteder og døgninstitutioner steget med 7,7 
helårspersoner fra 2018-2021. Dette er inklusiv de unge som er anbragt i efterværn indtil det 23. år.  
Ser man udelukkende på børn og unge mellem 0-18 år, er Hørsholms andel af anbragte børn og unge faldet 
fra 6,1 promille ud af 5.225 indbyggere i 2017 til 5,1 promille ud af 5.094 indbyggere i 2021. 
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I forhold til antal modtagere af forebyggende foranstaltninger er antallet steget fra 75 i 2018 til 85 i 2021 
svarende til en andel på 45% af det samlede antal modtagere af forebyggende og mere indgribende 
foranstaltninger. Hertil skal lægges antal modtagere af forebyggende indsatser i Familiehuset, hvorved det 
reelle forhold mellem børn i forebyggende foranstaltninger og mere indgribende foranstaltninger er 57/43. 
 
Udviklingen i antal modtagere af handicaprelaterede udgifter til børn og unge 2018-2021 fremgår 
nedenfor: 

 2018 2019 2020 2021 

 

Helårs-
person 

Helårs-
person 

Helårs-
person 

Helårs-
person 

Aflastning 28,5 34,5 25,4 24,2 

Hjemmetræning (§ 32a) 4,0 4,6 5,8 6,8 

Merudgiftsydelse (§ 41) 45,1 37,5 31,1 34,3 

Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) 31,4 33,4 29,6 25,8 

 
Som det fremgår ovenfor, er antallet af helårsmodtagere faldet fra 109 i 2018 til 91,1 i 2021. 
 

c) Benchmark 

Via KL´s råderumscockpit kan man med regnskabstal fra 2021 sammenligne Hørsholm med såvel 
landsgennemsnittet som med udvalgte benchmark kommuner. Nedenfor fremgår det, at Hørsholms udgifter 
pr. 0-22 årig er 11.364 kr., og at kun 16 kommuner i landet har en mindre udgift pr. 0-22 årig end Hørsholm. 
Medianudgiften på landsplan er 14.321 kr. pr. 0-22 årig. 

Endvidere fremgår det, at vi sammenlignet med Rudersdal, Allerød, Fredensborg og Hillerød har en lidt større 
udgift pr. 0-22 årig end Rudersdal og Allerød, men til gengæld noget lavere udgift end Fredensborg og 
Hillerød. Den gennemsnitlige udgift pr. 0-22 årig for de 5 kommuner andrager 12.302 kr., hvor Hørsholms 
udgift ligger på 11.364 kr. 
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d) Årsagssammenhænge – diagnoseudvikling m.m. 
 
Årsagerne til stigningen i såvel udgifter som i antal modtagere er flere. Her skal det særligt nævnes, at: 

- Børne- og Ungdomspsykiatrien i Nordsjælland har fået henvist næsten  
dobbelt så mange børn til udredning i juni 2021 sammenlignet med juni 2019.  

- På landsplan er andelen af børn og unge med kontakt til psykiatrien steget 52% fra 2009 til 2020, 
jævnfør også nedenstående figur. 
 
Børn og unge med kontakt til den regionale psykiatri i perioden 2009 til 2020. 

 

- Udviklingen i antal børn og unge med kontakt til psykiatrien har været stigende de seneste år, såvel 
i forhold til debuterende børn og unge som i forhold til børn og unge med genoptagelse af 
kontakten. Man må formode at COVID-19 epidemien har været medvirkende årsag til stigningen i 
antal henvendelser. Udviklingen fremgår af figuren nedenfor. 
 

-  
Kilde: Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen 
 

- Psykiatrien vurderer at 15% unge inden det 18. år vil have en psykiatrisk diagnose, og oplyser at 
antallet af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD er 10-doblet i 
perioden 1996 til 2016. 
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- Hørsholms PPR har haft en stigning i antal sager med samtaleforløb, konsultativ rådgivning m.v. 

Alene psykologerne har haft en stigning i antal sager fra 151 i 2017 til 240 i 2021. Logopæderne og 

fysioterapeuterne oplever tilsvarende et stigende antal henvendelser, og har i 2022 232 børn der 

rådgives og behandles for forskellige sproglige og motoriske vanskeligheder. 

 
 
e) Beskrivelse af hidtidige, nuværende og fremtidige mulige indsatser på det specialiserede 

børneområde 
 

I 2019 blev Børne- og Skoleudvalget fremlagt en handleplan for nedbringelse af udgifterne på det udsatte 
børn og unge område. Som pejlemærker blev det vedtaget,  

- at der skulle udarbejdes en TIRU (tidlig indsats, rettidig udvikling) strategi for 11-18 årige, idet TIRU 
hidtil primært havde haft fokus på 0-10 årige. 

- at forebyggelsesprocenten, forstået som forebyggelsesområdets andel af det samlede forbrug, skal 
ligge i den øverste femtedel blandt landets kommuner.  

- at anbringelsesprofilen skulle ændres til i højere grad at afspejle landsgennemsnittet 

I forhold til TIRU fremlagde administrationen ultimo 2019 en strategi for de 11-18 årige med fokus på 
forebyggende indsatser for målgruppen. Nogle af initiativerne heri er en styrket dialog på tværs af hele 
børne-og ungeområdet, hyppigere opfølgning, fokus på inddragelse af de unge, tidligt forebyggende 
indsatser i form af familiebehandling, kontaktpersonsordning, forebyggende psykologsamtaler (Anonym 
Ungerådgivning), og familieintervention med henblik på at give en tidsbegrænset intensiv indsats i familier 
med behov for hjælp til at skabe struktur, forudsigelighed og udvikling af det relationelle miljø og samspil i 
familien. 

I forhold til forebyggelsesprocenten lå denne i 2017 i den nederste femtedel blandt landets kommuner. I 
2020 ligger Hørsholm ifølge KL´s nøgletal på en 33. plads eller i den øverste tredjedel blandt landets 
kommuner. I juni 2022 andrager de forebyggende foranstaltningers andel af de samlede udgifter 32%, og 
forholdet mellem børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger og mere indgribende 
foranstaltninger svarer til 57/43 når indsatser i Familiehuset medregnes.  

I forhold til anbringelsesprofilen er der i 2022 anbragt 20 børn i plejefamilie, kost-/efterskole eller eget 
værelse, og der er anbragt 21 børn på opholdssteder og døgninstitutioner. Det har ikke været muligt at 
trække data for hvordan fordelingen er i hele landet. 
 
I handleplanen indgik 7 initiativer for nedbringelse af udgifterne. Initiativerne og resultaterne er beskrevet 
nedenfor:   
 
1. Hjemtagning af eksterne forebyggende foranstaltninger som familiebehandling og støttepersoner 

Administrationen henviser som udgangspunkt altid til Familiehuset ved opstart af et rådgivnings- 
og/eller familiebehandlingsforløb, men der købes fortsat familiebehandling og støttepersoner eksternt i 
tilfælde af, at Familiehuset mangler kapacitet eller specifikke efterspurgte kompetencer. 

2. Serviceniveau for forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §11 
Udgifterne til forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §11 dækker typisk over henvisning til 
psykolog, familiebehandling m.m. i eller udenfor kommunen. Administrationen har arbejdet med en 
generel nedsættelse af serviceniveauet på området, men har ikke vurderet at de enkelte børn og 
familiers behov for støtte har kunnet nedsættes generelt begrundet i børnenes og familiernes 
komplekse problemer og udfordringer. Administrationen har dog et øget fokus på at afslutte 
foranstaltninger der ikke synes at have effekt. 
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3. Revisitation af sager om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§41 og 42 
Administrationen har løbende gennemført revisitering af handicaprelaterede ydelser efter 
servicelovens §§41 og 42. Administrationen har fortsat revisitation på området og der er indhentet 
besparelse herved, jfr. afsnittet ”handicaprelaterede udgifter” ovenfor.  

4. Forhandling af priser på opholdssteder og døgninstitutioner 
Administrationen har kompetenceudviklet personalet til bedre at kunne indgå forhandlinger med 
eksterne leverandører i forhold til fastsættelse af pris og kvalitet. Administrationen har løbende 
vurderet muligheden for genforhandling af prisen på opholdssteder og døgninstitutioner, og har haft en 
ekstern konsulent til at vurdere kontrakterne – desværre uden større effekt. Ved nye anbringelser 
forhandles taksten altid i forhold til det enkelte barns funktionsniveau og den indsats der ønskes 
iværksat.  

5. Vurdering af om enkelte anbragte børn kan hjemtages til forældrene med tilbud om støtte i hjemmet 
Administrationen har vurderet om enkelte børn kan hjemtages, og vurderer løbende dette i forbindelse 
med opfølgning på sagerne. Børnenes funktionsniveau og/eller familiemæssige relation gør det dog 
sjældent muligt at hjemtage børn fra opholdssteder og døgninstitutioner. Administrationen arbejder 
med støttepersoner til forældre med henblik på en mulig hjemgivelse af børnene, men hjemtagelse er 
kun lykkedes i forhold til nogle familieplejeanbragte børn.  

6. Revisitation af sager om støtteforanstaltninger til børn mellem 18-23 år (efterværn) 
Administrationen har løbende vurderet efterværn til unge mellem 18-23 år, som modtager 
støtteforanstaltninger med henblik på at vurdere om foranstaltningerne kan ophøre. Der er typisk tale 
om støtteforanstaltninger i form af støttekontaktpersoner til den enkelte unge. 

7. Gennemgang af skole- og dagbehandlingssager 
Hørsholm har i et fællesudbud med andre kommuner indgået kontrakt med skole- 
dagbehandlingstilbud, hvor taksten for de enkelte målgrupper og indsatser er defineret. Udbuddet har 
først og fremmest haft fokus på kvaliteten i tilbuddene, men der er også indhentet en besparelse 
herved, idet gennemsnitsprisen er faldet fra 0,48 mio.kr. i 2019 til 0,42 mio.kr. i 2021.  

 
Det vurderes at udgifterne samlet set med ovenstående initiativer er reduceret væsentligt, men samtidig 
har der været en stigning i anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner med 7,7 helårspersoner fra 
2018 til 2021 som modsat har øget forbruget.  
 
Effekten af handleplansinitiativerne kan ikke måles direkte, men skønsmæssigt kan der gives en indikation 
ved at fratrække forbruget i 2021 forbruget i 2018 tillagt udgiften på 7,7 nye anbragte og fratrukket 
nedgangen i antal unge på kost- og efterskole, hvilket giver følgende regnestykke:  
 

Forbrug 2018 44,9 mio. kr 

7,7 helårspersoner x 
gennemsnitspris 

11,4 mio.kr 

Fald i kost- og efterskoler -1,4 mio.kr 

Forbrug 2021 -49,1 mio.kr 

Skønnet besparelse 5,8 mio.kr 

 
Ovenstående skønnet besparelse skal dog tages med et vist forbehold, da der her ikke er taget højde for de 
samlede fluktuationer på området, men det giver en indikation af at handleplanen har haft effekt. 
 
Det estimerede forbrug på det specialiserede socialområde for børn og unge i 2022 andrager 48 mio.kr., 
hvilket er 1 mio.kr. mindre end 2021. Dette er dog som altid forudsat at der ikke sker større ændringer i 
foranstaltninger ultimo året.  
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I forhold til budget 2023-2026 vurderes det overordentligt vanskeligt at udpege nye initiativer der kan 
nedbringe udgifterne yderligere. Administrationen vurderer at man med handleplanen i 2019 har udtømt 
de handlemuligheder der er for at nedbringe udgifterne. Administrationen vil naturligvis fortsætte den 
tilgang til arbejdet der er etableret med handleplanen i håb om at dette kan medføre yderligere reduktion 
af udgifterne, men da borgerne har et retskrav på hjælp, når de er vurderet til at ligge inden for 
målgruppen til støtte-paragrafferne i serviceloven, er det vanskeligt at udpege nye indsatsområder uden at 
dette vil medføre serviceforringelser. 
 
Det vurderes således, at den eneste mulighed for at nedbringe udgifterne yderligere er ved at gennemføre 
serviceforringelser på det forebyggende område, hvilket kunne ske ved at gennemføre en af nedennævnte 
tiltag: 

1. Der sættes en max. grænse for antal samtaler efter servicelovens §11,3 svarende til 10 samtaler.  
I dag ligger antallet af samtaler i gennemsnit på 15 samtaler. 

2. Alle §11,3 forløb visiteres til Familiehuset, hvilket vil fordre etablering af venteliste. I dag visiteres  
2/3 af de forebyggende samtaler til Familiehuset og 1/3 eksternt. Der vil dog i særlige tilfælde, hvor 
det fordrer specifikke kompetencer, fortsat være behov for ekstern visitering. 

 
Administrationen vurderer, at man med ovenstående serviceforringelse kan nedbringe udgifterne med 0,3 
mio.kr. svarende til at antal samtaler nedbringes med 800 timer årligt. Risikoen ved ovennævnte 
serviceforringelser er dog, at mindre forebyggelse kan medføre dyrere foranstaltninger på et senere 
tidspunkt.  
 

f) Delkonklusion 

Administrationen vurderer, at styringen af det specialiserede socialområde for børn og unge fungerer 
fornuftigt. Der er vedvarende fokus på forebyggelse og kvalitet i opgaveløsningen, ligesom der er fokus på 
økonomistyringen. Hvis man skal nedbringe udgifterne på området yderligere, vurderes det at kunne ske 
ved en serviceforringelse på det forebyggende område. Det vurderes dog kun at kunne indbringe en mindre 
reduktion af udgifterne, som næppe står mål med den risiko der er forbundet med at mindre forebyggelse 
kan medføre dyrere foranstaltninger på sigt.  

 

4. Det specialiserede socialområde for voksne 

 

a) Afdækning af de seneste 4 års udgiftsudvikling 
 
Udgifterne på det specialiserede voksenområde i Hørsholm har været stigende gennem de sidste 4 år.  
Fra 2018 til 2021 er udgifterne steget med 6,6 mio.kr., jfr. nedenstående graf. I 2018 var 
regnskabsresultatet 14 mio.kr. højere end budgettet, hvilket afstedkom en budgettilførsel i 2019, hvorefter 
der har været overensstemmelse mellem forbrug og budget indtil 2021, hvor budgettet begrundet i 
ændrede regler for hjemtagelse af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager blev reduceret med 5,2 mio.kr. 
samtidig med at forbruget i forhold til 2020 steg med yderligere 4 mio.kr. 
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Hørsholm er ikke alene om at opleve store stigninger i udgifterne til det specialiserede voksenområde. 
Tilsvarende tendens gør sig gældende på landsplan. KL beskriver i en analyse fra maj 2022 at væksten i 
udgifterne på det specialiserede socialområde har været voldsom de seneste år, hvilket især er begrundet i, 
at stadigt flere borgere bliver ramt af meget komplekse psykiske problemer og fysiske handicap, og derfor 
har brug for omfattende hjælp.  
 
Nedenfor ses væksten i kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde fra 2018 – 2021.

 
 
 
Hørsholms væsentligste udgifter på det specialiserede socialområde for voksne dækker over bostøtte i 
borgernes eget hjem, borgerstyret personlig assistance (BPA), midlertidige botilbud, botilbudslignende 
tilbud, længerevarende botilbud, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, særlig tilrettelagt uddannelse (STU), 
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.  
 
Nedenfor fremgår udviklingen i udgifterne på de enkelte områder fra 2018 – 2021: 
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  2018 2019 2020 2021 

  
Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Årlig total 
udgift 

Bostøtte (SEL §85) 6.477.091 6.944.922 6.342.591 6.660.927 

BPA (SEL § 96) 4.881.587 3.755.487 3.181.467 3.810.013 

Midlertidigt botilbud (SEL §107) 22.559.864 21.950.380 20.406.688 22.584.425 

Botilbudslignende tilbud (§§105/85) 14.868.514 16.457.200 17.263.403 17.966.763 

Længerevarende botilbud (SEL §108) 29.673.175 31.328.491 33.420.228 35.102.459 

Alkoholbehandling (SUL §141) 3.313.543 2.257.900 2.391.827 2.858.478 

Stofmisbrugsbehandling (SUL §142) 2.587.642 2.091.801 2.615.847 2.513.499 

STU 4.970.753 4.369.639 5.062.059 6.045.238 

Beskyttet beskæftigelse (§103) 3.801.420 3.163.858 3.299.970 4.361.393 

Aktivitets- og samværstilbud (§104) 11.738.169 11.893.098 11.983.291 13.017.388 

 
Udgifter til botilbud 
Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør udgifterne til borgere i botilbud den største udgift i 
Hørsholm, og i lighed med resten af landet har Hørsholm oplevet en stigning i antal borgere i botilbud 
gennem de seneste år, hvilket også er den væsentligste årsag til stigningen i udgifterne.  
 
I perioden 2018-2021 har der været en netto tilgang på 6,4 årsværk i botilbud, og samtidig kan det 
konstateres, at gennemsnitsudgiften for botilbud i samme periode er steget med 0,11 mio.kr., hvilket alene 
har medført en stigning i udgifterne fra 2018 til 2021 på 8,6 mio.kr.  
 
Antallet af borgere i botilbud er i 2022 steget til i alt 84 årsværk svarende til en forventet udgift på 82,6 
mio.kr. Udgifterne til botilbud svarer således til næsten 75% af det samlede budget på specialiserede 
voksenområde. 
 
KL´s analyse fra maj 2022 viser, at udgiftsstigningerne på landsplan især skyldes, at de borgere på 
botilbuddene, som får de dyreste tilbud, bliver endnu dyrere. Nærmere bestemt står de dyreste 20% for 
50% af stigningen i udgifterne på landsplan. Ser man på antallet af borgere med dyre foranstaltninger er 
det også i de dyre tilbud væksten har været størst, da der er kommet 25% flere i tilbud til en pris over 5 
mio.kr., og 56% flere i tilbud, der koster mellem 2 og 5 mio.kr. 
 
I Hørsholm spænder de 20 dyreste borgere anbragt i botilbud over en pris på 1,1 - 3,6 mio.kr., og 
gennemsnitsprisen for alle anbragt i botilbud andrager ultimo 2021 0,96 mio.kr. 
 
 

b) Udvikling i modtagerandele 

Udviklingen i antal helårspersoner på de væsentligste udgiftsområder fra 2018-2021 fremgår af 
nedenstående tabel: 
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 2018  2019  2020 2021 
2018-
2021 

 

Helårs-
person 

Netto-
tilgang 

Helårs-
person 

Netto-
tilgang 

Helårs-
person 

Netto-
tilgang 

Helårs-
person 

Netto-
tilgang 

Netto-
tilgang 

Bostøtte 54,4 2,4 48,2 -6,2 41,0 -7,2 34,2 -6,8 -20,2 

BPA (SEL §96)  3,0 -0,3 2,5 -0,5 2,0 -0,5 2,0 0,0 -1,0 

Midlertidige botilbud  29,9 -2,0 27,6 -2,3 27,7 0,1 31,4 3,7 1,5 

Botilbudslignende 
tilbud                        * 16,9 16,9 18,3 1,4 19,0 0,7 18,9 -0,1 2,0 

Længevarende botilbud 26,1 -5,2 26,7 0,6 27,8 1,1 29,0 1,2 2,9 

Alkoholbehandling 77,5 17,5 57,8 -19,8 75,9 18,1 59,7 -16,1 -17,8 

Stofmisbrugsbehandling 42,5 12,5 52,2 9,7 37,3 -14,9 47,9 10,6 5,4 

STU 15,3 3,5 16,5 1,2 20,3 3,8 21,0 0,7 5,7 

Beskyttet beskæftigelse 24,4 8,7 20,9 -3,5 21,2 0,3 25,7 4,5 1,3 

Aktivitets- og 
samværssteder 35,1 4,3 37,8 2,6 36,7 -1,1 41,5 4,8 6,4 

  *I 2018 blev der oprettet særlig kontoplan for botilbudslignende botilbud, hvorfor der dels er en tilgang svarende til 
det samlede antal, og dels er en afgang i midlertidige og længerevarende botilbud. 
 

Som det fremgår, er tilgangen af borgere i botilbud steget med 6,4 årsværk fra 2018 til 2021. 
 
I forhold til antal modtagere af bostøtte i eget hjem indgår den bostøtte der ydes fra Åstedet og Solskin ikke 
i ovenstående tal, da disse ikke registrantbogføres, hvorfor antallet af borgere der modtager bostøtte, er 
højere end ovenfor angivet. Åstedet og Solskin leverer tilsammen 189 timers bostøtte om ugen svarende til 
at hver fuldtidsansat leverer 27 timer hos borgeren. Antallet af borgere som Åstedet og Solskin leverer 
bostøtte til, fluktuerer alt afhængig af hvor mange timer den enkelte borger visiteres til.  
 

c) Benchmark 

Via KL´s råderumscockpit kan man med regnskabstal fra 2021 sammenligne Hørsholm med såvel 
landsgennemsnittet som med udvalgte benchmark kommuner. Nedenfor fremgår det, at Hørsholms 
udgifter pr. 18-66 årig andrager 10.282 kr. i 2021, og at 38 kommuner i landet har en mindre udgift pr. 18-
66 årig end Hørsholm. Medianudgiften på landsplan er 10.759 kr. pr. 18-66 årig. 

Endvidere fremgår det, at vi sammenlignet med Rudersdal, Hillerød, Allerød og Fredensborg har en lidt 
større udgift pr. 18-66 årig end Rudersdal, Hillerød og Allerød, men til gengæld noget lavere udgift end 
Fredensborg. Den gennemsnitlige udgift pr. 18-66 årig for de 5 kommuner andrager 10.579 kr., hvor 
Hørsholms udgift ligger på 10.282 kr. 
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Kommunerne i Region Hovedstaden gennemfører hvert år en benchmark undersøgelse. Heraf fremgår det, 
jfr. tabellen nedenfor, at Hørsholm ligger over gennemsnittet i enhedsudgifter, men under gennemsnittet i 
forhold til modtagerandele og nettodriftsudgift pr. 18-64 årig.  
 

 
 
Sammenligner vi Hørsholm med Hillerød, Allerød, Rudersdal og Fredensborg som i KL´s råderumscockpit, 
fordeler udgifterne til de 3 typer af botilbud sig på følgende måde i de enkelte kommuner: 
 

 
 
Det skal bemærkes, at målgruppen til længerevarende botilbud og til botilbudslignende tilbud er den 
samme, det vil sige at borgernes funktionsniveau ved visitering til disse tilbud er nedsat i et omfang der gør 
at der er behov for et varigt botilbud, hvorimod borgere i midlertidige botilbud gennem botræning m.m. 
på et senere tidspunkt kan komme i egen bolig med støtte. 

22,69% 28,81% 19,46%
36,50% 29,85%

23,73%
40,56%

27,97%

28,43% 46,37%

53,59%
30,63%

52,56%
35,07% 23,78%

A L L E R Ø D F R E D E N S B O R G R U D E R S D A L H I L L E R Ø D H Ø R S H O L M

UDGIFTERS FORDELING PÅ 
BOTILBUD, 2021

Midl. botilbud Længerev. botilbud Botilbudslign. tilbud
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Sammenligner man gennemsnitspriser i de 5 kommuner på botilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- 
og samværstilbud ligger Hørsholms udgifter til længerevarende botilbud svarende til gennemsnittet, 
hvorimod Hørsholms udgifter til botilbudslignende botilbud overstiger de øvrige kommuners udgifter. Til 
gengæld har Hørsholm en noget lavere udgift til midlertidige botilbud end de øvrige kommuner. 
I forhold til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud ligger Hørsholm henholdsvis på niveau 
og lidt højere sammenlignet de 4 kommuner, jfr. figuren nedenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Årsagssammenhænge – diagnoseudvikling m.m. 
 
Årsagerne til stigningen i såvel udgifter som i antal modtagere er flere. Her skal det særligt nævnes, at: 

- Antallet af borgere med komplekse behov er steget, og der er en stigning i antal voksne med flere 
diagnoser, jfr. nedenstående figur 

 

- Flere borgere bliver ramt af meget komplekse psykiske problemer og handicap – og ofte flere 
problemer på én gang – og har derfor brug for meget omfattende hjælp 

- Mange nye borgere kommer direkte fra børn- og ungeområdet til botilbud på voksenområdet 
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- Borgere med især psykiatriske diagnoser har været voldsomt stigende siden 2015. Af figuren 
nedenfor fremgår det, at den største stigning er blandt borgere med autisme, ADHD, 
spiseforstyrrelse, og angst. 

  

 
e) Beskrivelse af hidtidige, nuværende og fremtidige mulige indsatser på det specialiserede 

voksenområde 

I 2019 udarbejde administrationen en handleplan for reduktion af udgifterne på det voksenspecialiserede 

socialområde. Nedenfor fremgår de enkelte handleplansinitiativer og resultaterne heraf: 

1. Hjemtagning af borgere til egne botilbud, idet der på daværende tidspunkt var ledige pladser, hvor 
der blev angivet en forventet besparelse på 1,5-2 mio.kr. 
Resultat: Der placeret nye borgere i vores egne botilbud, hvorefter pladserne er fuldt udnyttet. 
Dette har givet en besparelse på ca. 1 mio.kr. svarende til forskellen mellem hvad det ville have 
kostet at købe plads til disse borgere udenbys og prisen i vores egne botilbud. 

2. Serviceniveau for visitering til aktivitets- og væresteder, hvor der blev angivet en forventet 
besparelse på 0,5-1 mio.kr. 
Resultat: Borgerne har et lovkrav på visitering til aktivitets- og væresteder, og det er kun i få 
tilfælde lykkedes at reducere antallet af dage borgerne kommer i aktivitets- og væresteder 
svarende til en besparelse på 0,1 mio.kr. 

3. Indtægter fra eget værested, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,4 mio.kr. 
Resultat: Besparelsen på 0,4 mio.kr. er indhentet 

4. Forhandling af priser ved køb af ydelser, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,5-1 
mio.kr. 
Resultat: Medarbejderne har været på kursus i forhandling, og forhandler prisen i alle nye sager, 
ligesom der ved anmodning om særydelser fra leverandør forhandles udfra borgerens faktiske 
funktionsniveau. Det er vanskeligt at angive besparelsen i forhold hertil, da udgifterne til botilbud 
generelt er steget, men det er administrationens vurdering, at det er lykkedes at nedbringe 
udgifterne til de særydelser botilbuddene kræver med ca. 0,5 mio.kr. 
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5. Revisitering af indsatser for over 67-årige, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,3 
mio.kr. 
Resultat: Det er ikke lykkedes, at få borgere over 67 år flyttet fra aktivitets- og værested til alment 
aktivitetscenter på ældreområdet. 
 

Handleplanen i 2019 forventedes samlet set at kunne nedbringe udgifterne på det specialiserede 

voksenområde med 3,2–4,7 mio.kr., men har udfra administrationens vurdering kun nedbragt udgifterne 

med 2 mio.kr.  

Handleplanen for 2019 og resultatet heraf indikerer efter administrationens vurdering, at det er 

overordentlig vanskeligt at forvente at en ny handleplan ville kunne nedbringe udgifterne væsentligt. 

Administrationen vurderer, at man har været igennem de ”mulige greb” der er for nedbringelse af 

udgifterne. 

I 2022 er antallet af borgere i botilbud steget til i alt 84 årsværk svarende til en forventet udgift på 82,6 

mio.kr. Udgifterne til botilbud svarer således til næsten 75% af det samlede budget.  

Administrationen vurderer, at man med handleplanen i 2019 har gennemgået de områder hvor der er 

mulighed for at reducere udgifterne, men vil naturligvis holde fast i den tilgang der er skabt i 2019 med 

forhandling af priser og visitering til aktivitets- og væresteder i håb om at dette kan medføre besparelser.  

Det vurderes således, at den eneste mulighed for at nedbringe udgifterne yderligere er ved at gennemføre 

serviceforringelser ved at være mere tilbageholdende med at visitere nye borgere til botilbud igennem en 

forøgelse af antallet af bostøttetimer hos borgere i eget hjem.   

En sådan serviceforringelse kan gennemføres på følgende måde: 
- Borgere med behov for daglig støtte, som normalt visiteres til botilbud tilbydes i stedet bostøtte i 

eget hjem i optil 35 timer ugentlig, hvor det fagligt vurderes forsvarligt.  
 

Der er tale om en serviceforringelse i forhold til praksis i dag, hvor man hidtil har vurderet, at et 
støttebehov udover 20-25 timer ugentligt har afstedkommet visitering til botilbud. 
 
Det er vanskeligt at vurdere i hvor mange tilfælde denne praksis ville kunne udøves fremadrettet, da 
borgerne ofte har så komplekse udfordringer at de ikke kan være alene og/eller er til gene for deres 
omgivelser i eget hjem, men administrationen vurderer at denne praksis ville kunne gennemføres i 2-3 
tilfælde årligt, og udfra gennemsnitspriser på botilbud og bostøtte ville det i så fald kunne give en 
besparelse på 0,5 mio.kr. 
 

f) Delkonklusion 

Administrationen vurderer, at styringen af det specialiserede socialområde for voksne varetages fornuftigt. 
Der er vedvarende fokus på forhandling af priser såvel ved nye anbringelser som ved genforhandling i 
forbindelse med tillægsydelser m.v. Der er stort fokus på økonomistyringen, og som det fremgår ovenfor 
bruger Hørsholm næsten 75% af alle udgifter på borgere i botilbud. Ligeledes er der fokus på 
erfaringsudveksling i socialfaglige netværk, selvom erfaringer fra andre kommuner ikke nødvendigvis kan 
overføres direkte til Hørsholm med samme effekt.   

Hvis man skal nedbringe udgifterne på området yderligere, vurderes det at kunne ske ved en 
serviceforringelse på botilbudsområdet forstået således, at man fastholder borgere i eget hjem selvom de 
har et dagligt støttebehov med optil 35 timer ugentligt.  
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I forhold til Hørsholm kommunes egne botilbud er disse langt billigere end mange af de botilbud vi køber 
pladser i. Administrationen vurderer derfor at det er vigtigt at fastholde vores egne botilbud, og støtte op 
om, at de nødvendige ressourcer og kompetencer er til rådighed for dels at undgå tomgangsleje og dels at 
undgå nødvendigheden af at borgere fra vores egne botilbud skal flyttes til et eksternt botilbud. 
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1. Resume og konklusioner: 
 
Ved at justere på det kulturelle udbud kan kommunalbestyrelsen skabe et økonomisk råderum. 
Dette sker ved at man vælger at nedlægge, sælge, udleje eller omstrukturere Trommen. Man kan 
herudover nedskalere bibliotekets og biografens serviceudbud. 
 
Man kan justere bibliotekets variable omkostninger til materialer, lønninger, åbningstider og øvrige 
omkostninger med henholdsvis 10, 20, 30% og reducere budgettet med 1, 2, 3 mio. kr. 
 
Samlet råderum ved nedlæggelse af Trommen reducerer kommunes driftsbudget med 5,5 mio. 
kr./år 
 
Samlet provenu ved salg af Trommen er 16,2 mio. kr. 
 
Samlet udleje af Trommen på markedsvilkår er 1.mio. kr./år. 
 
Man kan etablere en erhvervsdrivende fond som opererer på markedsvilkår med et kommunalt 
tilskud, men hvor kommunen mister en stor del af selvbestemmelsen. Omstrukturering af Trommen 
til en erhvervsdrivende fond vil kunne yde et provenu op til ca. 1 mio. kr./år. 
 
Man kan overdrage opgaven til en frivillig forening, som kræver en stor andel støtte, og som ikke er 
så driftssikker som en fond eller den nuværende konstruktion. Foreningen tegner kulturpolitikken. 
Provenuet ved omstrukturering til en foreningsdrevet Trommen beløber sig op til ca. 1,5 mio. kr./år. 
 
Endeligt kan man videreudvikle fusioneringen af Tromme og Bibliotek som kommunal institution, 
med yderligere fusion af ledelse, drift og opgaveportefølje. Ydermere kan man forsøge at bruge flere 
frivillige i driften. Dette kan betyde et provenu på op til ca. 1,2 mio. kr. /år. 
 
Besparelsen ved at lukke den kommercielle præmiere-biograffunktion incl. barsalg er 0,483 mio. 
kr./år. Lukkes hele biografen er provenuet 500.000 kr. 
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2. Baggrund: 
 
2.1 At skabe økonomisk råderum forud for budgetforhandlingerne  
I forbindelse med forhandling af budget 2023-2026 er det besluttet, at der skal gennemføres en 
budgetanalyse af Kulturhus Trommen. Analysen skal beskrive potentielle indsatser med henblik på at 
skabe et økonomiske råderum forud for budgetforhandlingerne.  
 
Analysen baseres på separate budgetanalyser af henholdsvis Trommen (bilag 1) og Biblioteket (bilag 
3). Ydermere benyttes en rapport fra 2019 omhandlende ”Omstrukturering i Kulturhus Trommen” 
(bilag 2) 
 
En kommune er ikke forpligtet til at levere kulturelle tilbud til borgerne foruden dem, der er skitseret 
i biblioteksloven. Loven tilsiger, at kommunalbestyrelsen skal fremme oplysning, uddannelse og 
kulturel aktivitet ved at stille materialer til rådighed. Dette skal ske ved biblioteksvirksomhed til børn 
og voksne. 
 
Den øvrige del af de kommunale og institutionaliserede kulturelle tilbud i Hørsholm Kommune er i 
høj grad forankret i kommunalfuldmagten og er derfor ikke bundet op på konkret lovgivning. Altså 
står det kommunalbestyrelsen frit at regulere på eget udbud, struktur og serviceniveau i forhold til 
kulturelle aktiviteter. 
 
Ved at justere på det kulturelle udbud kan kommunalbestyrelsen skabe et økonomisk råderum. 
Dette sker ved at man vælger at nedlægge, sælge, udleje eller omstrukturere Trommen. Man kan 
herudover nedskalere bibliotekets og biografens serviceudbud. 
 

3. Formål:   
 
3.1 Omstrukturering af Kulturhus Trommen og reduktion af kommunale kulturudbud.  
Nærværende notat har til formål at fremstille administrationens konklusioner i forbindelse med en 
budgetanalyse af Kulturhus Trommen og det institutionaliserede kulturudbud. Analysen tager 
udgangspunkt i nedenstående indsatsområder – og handler om at vise Kommunalbestyrelsen hvilket 
politisk handlerum for ændringer, der kan være: 
 

A) Nedlæggelse af Trommen som kommunal kulturudbyder. Hvad giver et salg af Trommen i 
provenu? Kan Stor- og lilletrommen udlejes på markedsvilkår?  

 
B) Omstrukturering af Trommen til: 

 En erhvervsdrivende fond 
 En frivillig forening 
 Fortsat fusionering af Tromme og Bibliotek, samt øget brug af frivillige i driften.  

 
C) Servicereduktion og nedskalering af biblioteksvirksomheden med 10%, 20%, 30%. 

 
D) Hvad kan opnås i provenu ved lukning af den kommercielle del af biografen eller hele 

biograf-funktionen?  
 
Der er udarbejdet særskilte budgetanalyser på ovenstående områder, vedlagt som bilag 1,2,3. 
Nærværende notat fremstiller rapporternes konklusioner. I forhold til konsekvenser og nøgletal 
henvises til de bagvedliggende budgetanalyser. 
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4. Budgetanalysens konklusioner: 
 
4.1 Nedlæggelse af Trommen som kommunal kulturudbyder. Hvad giver et salg af Trommen i 

provenu? Kan Stor- og lilletrommen udlejes på markedsvilkår?  
 
Frasælges Trommen vil man opnå et provenu ved salg og dermed reducere de kommunale 
omkostninger til aktivitets- og bygningsdrift. Alternativt kan man udleje Trommen på markedsvilkår. 
Nedenstående gennemgår de forskellige muligheder og provenu. 
 
4.1.1 Nedlæggelse af Trommen som kulturudbyder 
     
Nedlægges Trommen som kulturudbyder vil man spare på direkte aktivitetsomkostninger samt 
bygningsvedligeholdelse. Det skal pointeres at en stor del af Trommens budget er indtægtsgivende, 
hvorfor netto-omkostningen er lavere end det faktiske forbrug.  
 

- Aktivitetsbudget til koncerter, arrangementer, lønninger, materialer, teknik, kulturdag, ect. 
beløber sig til netto 4.236.900 kr. 

 
- Bygningsdrift gældende energi, vedligeholdelse, rengøring, ect. beløber sig til 1.208.975 kr.  

 
Samlet råderum ved nedlæggelse af Trommen reducerer kommunes driftsbudget med 5.445.875 kr. 
 
4.1.2 Hvad giver et salg af Trommen i provenu? 
 
Administrationen har fået udarbejdet en ekstern og uafhængig vurderingsrapport som har 
analyseret værdien af stor- og lille trommen incl. tilstødende kontor- og kælderlokaler ved frasalg og 
udskillelse af biblioteket. Pålagt bygningsmassen er der en lang række servitutter, 
planlovsbestemmelser og aftaler som ikke er gennemgået, og som kan besværliggøre eller helt 
forhindre et frasalg. Ligeledes har man ikke set på kravet om separat udmatrikulering. Endelig 
påpeger vurderingsrapporten at efterspørgslen vil være begrænset, når investorerne får indblik i at 
bygningen er del af et kulturhus med tilhørende begrænsninger og forudsætninger.  
 
Kontant handelsværdig vurderes til: 
 

- Salg af Stor trommen: 12.400.000 kr. 
 

- Salg af Lille trommen: 3.750.000 kr. 
 
Ønskes et frasalg af Trommen, anbefaler administrationen at man udarbejder en ekstern 
dybdegående analyse som skitserer det realiserbare provenu, og hvorvidt der er tinglyste 
forudsætninger som forhindrer et frasalg. Endvidere fremhæver vurderingsrapporten, at et salg af 
salene til en ekstern vil forstyrre synergien i huset, hvorved huset mister værdi som samlet ejendom. 
Ligeledes er det uvist hvordan en fremtidig køber vil agere ift at samarbejde med biblioteket og de 
mange besøgende til Kulturhuset.   
 
 Samlet provenu ved salg af Trommen er således 16.150.000 kr. 
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4.1.3 Kan stor- og lille trommen udlejes på markedsvilkår?  
 
Det vil være muligt at udleje tromme-salene på markedsvilkår. Den eksterne vurderingsrapport har 
taget stilling til en række styrker og svagheder ved ejendommen jf. ovenstående, som er 
udslagsgivende i forhold til udlejen. Dette kan man læse mere om i bilag 4. Nettoindtægtspotentialet 
vurderes til: 
 

- Årlig udleje af Stor trommen: 620.000 kr./år. 
 

- Årlig udleje af Lille trommen: 187.000 kr./år. 
 
Samlet udleje af Trommen på markedsvilkår er 807.000 kr. /år. 
  
 
 
4.2 Omstrukturering af Trommen til: 

- En erhvervsdrivende fond 
- En frivillig forening 
- Fortsat fusionering af Tromme og Bibliotek, samt øget brug af frivillige i driften. 

 
En omstrukturering af Trommen til en anden organisationsform, tager udgangspunkt i analysen fra 
2019 som indgik i budgetforhandlingerne 2019-2022. 
 
Erfaringer fra andre kulturhuse viser, at en gennemgribende organisatorisk omstrukturering af et 
kommunalt kulturhus kan tage 1-2 år. Endvidere viser erfaringerne, at opgaven kræver investeringer 
i advokat- og konsulent bistand i forhold til at udarbejde vedtægter, sikre lovhjemmel, overdrage 
bygninger, personale, driftsmateriel osv. Herudover må man forvente et stort internt administrativt 
ressourceforbrug i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, planlægningsarbejde og 
implementering. 
 
Man kan etablere en erhvervsdrivende fond som opererer på markedsvilkår med et kommunalt 
tilskud, men hvor kommunen mister en stor del af selvbestemmelsen. Omstrukturering til en 
erhvervsdrivende fond vil kunne yde et provenu op til ca. 1 mio. kr. 
 
Man kan overdrage opgaven til en frivillig forening, som kræver en stor andel støtte, og som ikke er 
så driftssikker som en fond eller den nuværende konstruktion. Foreningen tegner kulturpolitikken. 
Provenuet ved omstrukturering til en foreningsdrevet Trommen beløber sig op til ca. 1,5 mio. kr. 
 
Endeligt kan man videreudvikle fusioneringen af Tromme og Bibliotek som kommunal institution, 
med yderligere fusion af ledelse, drift og opgaveportefølje. Ydermere kan man forsøge at bruge flere 
frivillige i driften. Dette kan betyde et provenu på op til ca. 1,2 mio. kr.  
 
Forslag til omstrukturering af Trommen jf. bilag 2, er ikke en konkret detail- og udviklingsplan for 
hver løsningsmodel. Vælger Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal arbejde videre med en 
bestemt struktur, foreslår administrationen at der nedsættes en projektgruppe med et politisk 
godkendt kommissorium som kan lave en eksakt handleplan og driftsøkonomi for den valgte 
organisationsform. Det påviste rationale kan således indgå i budgetforhandlingerne 2024-2027. 
  
Administrationen pointerer, at sammenhængene mellem organisationsform og det økonomiske 
potentiale ikke er givet på forhånd. Ydermere skal der tages højde for investeringsbehovet der 
beskrives i bilag 2.  
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Kommunalbestyrelsen har med Trommen en facilitet som danner ramme for koncert- og 
arrangementsaktiviteter for borgerne. Således har kommunalbestyrelsen fuld råde- og ledelsesret. 
Omkostning til arrangements-driften er jf. ovenstående 4.236.900 kr.  
 
Nedenstående eksempel på organisationsformer modtager et kommunalt tilskud, men driftes ikke af 
kommunen ift aktiviteterne (dog bygningerne). En omstrukturering betyder at kommunalbestyrelsen 
overdrager råde- og ledelsesretten, da den nye struktur vil være autonom og frigjort fra kommunen.  
 

Organisation Kommune Tilskud, 2019 
regnskab 

Fonden Gjethuset* Halsnæs 3,1 mio. kr. 
Fonden Slagelse Musikhus Slagelse  3,8 mio. kr. 
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland Ålborg 10,5 mio. kr. 
Foreningen Klaverfabrikken Hillerød 3 mio. kr. 
Foreningen Aktivhuset Selmersbo Hørsholm 0,5 mio. kr. 

*tilskud før sag om momsforhold og efterfølgende forhøjelse af kommunalt tilskud. 

 

 
 



Budgetanalyse til budgetforhandlingerne 2023-2026 – Kulturhus Trommen 

9 

4.3 Servicereduktion og nedskalering af biblioteksvirksomheden med 10%, 20%, 30%. 
 
Trommen og Biblioteket har hver deres driftsbudgetter. Således kan man uafhængig af eventuelle 
ændringer i Trommen, nedskalere serviceudbuddet på biblioteket med hhv. 10%, 20%, 30% 
I forhold til biblioteksdriften er der en række faste omkostninger som man ikke kan være foruden. 
Dog kan man justere på de variable omkostninger som materialer, lønninger, åbningstider og øvrige 
omkostninger: 
 

- Servicereduktion 10%: 1.035.070 kr. 
 

- Servicereduktion 20%: 2.070.140 kr. 
 

- Servicereduktion 30%: 3.105.210 kr. 
 
Der henvises til konsekvenser og nøgletal i bilag 3. Det skal dog pointeres af Hørsholm Bibliotek 
ifølge Danmarks Statistik ligger på en 73 plads sammenlignet med de øvrige kommuners 
driftsregnskab for biblioteksvirksomhed. Plads nr. 1 svarer til den kommune som bruger flest penge 
på biblioteket.   
 
4.4 Hvad kan opnås i provenu ved lukning af den kommercielle del af biografen eller hele 

biograf-funktionen?  
 
Provenuet ved at nedlægge den kommercielle præmierebiograf med frit salg, beløber sig til 121.000 
kr. jf. nedenstående: 
 

Udgift Kr. 
Filmleje 174.632 
Medarbejder omk.  401.587 
Foyerbar biograf andel 103.090 
I alt 679.309 kr. 
  
Indtægt Kr. 
Billetindtægter -362.806 
Foyerbar biograf andel -145.353 
Reklameindtægter  -50.007 
I alt -558.166 kr. 
  
Provenu i alt: 121.143 kr. 

 
Nedlægges den kommercielle del af biografen vil der fortsat være en række driftsmæssige udgifter 
som f.eks. husleje, biografteknik og serviceudgifter, der er nødvendige i forhold til de øvrige smalle 
kulturelle filmvisninger. Der vil også fortsat være en udgift i forbindelse med leje og visninger af 
andre typer af film.  Udgiftsniveauet hænger derfor sammen med antal visninger, og ovenstående 
besparelse er derfor kun realiserbart, hvis man ikke erstatter de 80 % filmvisninger (kommercielle 
præmierefilm) med andre filmvisningstilbud. 
 
Lukkes hele biografen vil man kunne reducere nettobudgettet på 0,5 mio. kr. Dette betyder dog at 
samtlige omkostninger til husleje, service, teknik osv. lægges over på de brugere som ønsker at 
benytte faciliteterne i lighed med kommunens øvrige mødelokaler. 
Besparelsen ved at lukke den kommercielle præmiere-biograffunktion incl. barsalg er 0,121 mio. 
kr./år.
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Nedlæggelse af Trommen som kommunal kulturudbyder, provenu 
ved frasalg og udlejning af Stor- og lille Trommen. Lukning af den 
kommercielle præmierebiograf. 
 
1. Nedlæggelse af Trommen som kulturudbyder: 
 
Driftsbudgettet: 
 
Det korrigerede driftsbudget for Trommen 2022, der udelukkende 
vedrører Trommen som kulturudbyder er 4.236.900 kr.   
 
Bygningsbudgettet: 
Forsyningsudgifterne for hele Kulturhus Trommen er illustreret 
nedenstående. 
 

 Årligt budget  - Hele 
Kulturhus Trommen. Kr. 

Trommens andel af 
årligt forsyningsbudget 
fordelingsnøgle 91,74% 
/  8,26%** Kr. 

Varme  369.600 30.529 
EL 674.800 55.738 
Renovation  46.969 3.880 
Forpagtningsaftale* -40.000 - 
I alt: 1.051.369 90.147 

 
*Bøf og Bolle, i Kulturhus Trommen opkræves sammen med deres lejeudgift et 
fast beløb vedr. forsyningsudgifter, i alt 10.000 kr. pr. kvartal. 
** Fordelingsnøgle er udarbejdet ud fra bilag 1, afsnit om arealer jf. 
Vurderingsrapport, Sag 12-8774. Grundarealet for hele ejendommen er 13.052 
m2, Trommen som kulturudbyders lokaler udgør 1.079 m, hvilket svarer til 8,26 % 
af det samlede areal. 
Nedenstående viser det årlige forbrug til rengøring og 
vedligeholdelsesudgifter. 

Årligt forbrug, netto  - Kun Tromme delen (baseret på 2021 forbrug) 
Daglig Rengøring (ikke ekstra rengøring) 120.000 
Rep. og vedligehold  1.088.975 
I alt: 1.208.975 

 

 
 

Dato: 21.04.2022 
Sagsnr: 22/2853 

 

Center for Kultur, IT og 
Digitalisering 

Team Administration - KID 
trommen.dk 

 

Kontakt 
Linda Wittendorff Dubas 

Administrativ Medarbejder 
lwd@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 5765 
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Råderum ved at nedlægge Trommen, i forhold til det årlige 
bygningsbudget udgør således 1.299.122 kr. 
 
Der er dog usikkerhed i forhold til om den udarbejdede fordelingsnøgle på 
91,74% / 8,26% vil være retvisende, hvis der etableres en driftsaftale ved 
frasalg, eller udleje til tredje part.  
 
Derudover er der ussikkerhed i forhold til forsyningsudgifternes 
prisniveau, tekniske installationer, samt vedligeholdelses og reperations 
udgifter, der er afhængige af andre faktorer og aftaler. 
 
Det anbefales derfor, at der udarbejdes en mere detaljereret teknisk 
analyse der præciserer nettobesparelsen yderligere, ved en nedlæggelse 
af Trommen som kommunal kulturudbyder, og ved et evt. besluttet 
frasalg eller udlejning, af Trommedelen i Kulturhus Trommen. 
 
Den samlede anslået drifts- og bygningsbesparelse ved at nedlægge, 
Trommen som kommunal kulturudbyder vil være 5.536.022 kr. 
 
2. Salg og udleje af Trommen 

   
En ekstern erhvervsejendomsmægler har vurderet salg og udleje af 
Trommesalene: 
 
Salgsværdien af Trommen  
Stortrommen: 12.400.000 kr. 
Lilletrommen:   3.750.000 kr. 

   
Indtægt ved udleje af Stor- og lilletrommen, markedsleje  
Markedsleje: 
Stortrommen:  775.000 kr. eks forbrug 
Lilletrommen:   234.000 kr. eks forbrug 

   
Markedsleje netto, (driftsudgifter fratrukket) 
Stortrommen:  620.000 kr.  
Lilletrommen:  187.200 kr. 
 
Konsekvenser, ved nedlæggelse af Trommen som Kultur 
udbyder 
 
Som beskrevet i vurderingsrapporten er stor- og lilletrommen, grundet 
deres anvendelse, placering, arkitektur, særlige forudsætninger mv., 
begge en unik ejendom. ’Det er ikke muligt at drage 
referencer/benchmarking til lignende kulturhuse i relation til stor- og 
lilletrommens kulturaktiviteter og kulturudbud’, jf. bl.a. afsnittet 
’referencer’ i rapporten. 
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En nedlægning af Kulturhus Trommen, ville medføre en række 
konsekvenser for: 
 
Borgerne, der benytter Kulturhus Trommen og de kulturoplevelser, 
aktiviteter og fællesskaber stedet danner rammen omkring. 
 
De kommunale samarbejdspartnere, herunder Rådhuset, Ungerådet, 
Musikskolen, Ung i Hørsholm, Folkeskolerne, Center for Kultur, IT og 
Digitalisering mfl. som Trommen generer aktiviteter, sparrer og udvikler 
sammen med.  
 
Foreningerne, skolerne, erhvervslivet, private, rådhuset, kommunen 
mfl., der benytter de lokaler og scenefaciliteter, Trommen råder over. 
 
De samarbejds- og udviklingsressourcer, som Trommen tilfører 
kommunen. 
 
By-samarbejde og byliv og de initiativer, Trommen er involveret i, 
herunder Erhvervsrådet, Gågadeforeningen mfl.  
 
De friville initiativer, der eksisterer i Trommen: Krash, Frivillige Filmklub, 
Ung I Hørsholm/Trommens teater- og musicalprojekt etc. 
 
Biblioteket, i forhold til det samarbejde, der eksisterer med Trommen 
samt de ressourcer og faciliteter, som er tilgængelige. Herunder alle 
bibliotekets arrangementer i Lilletrommen, Stortrommen og 
Børneteatersalen. 
 
Attraktionsværdien for Hørsholm Kommune, ved at kunne profilere sig 
med et kulturelt fyrtårn som Trommen. 
 
Årligt besøgstal af Trommens som kulturudbyder.  
 
Besøgstallene i 2021, skal ses i lyset af, at året var præget af Corona, og 
Trommen var nedlukket fra januar og frem til april/maj måned. 
 

Besøgende i Trommens lokaler og som Kulturudbyder  (Baseret på besøgstal 
2021*) 
Solgte billetter – Trommens 
arrangementer 

6.552 

Solgte kommercielle biograf 
billetter 

5.466 

I alt: 12.018 
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Besøgende i Trommens lokaler og som kulturudbyder 
 (Baseret på et estimat for 2021*, men hvor det faktiske besøgstal ikke er 
registrerert) 
Krash 600 
Diverse private udlejninger 2021 1.620 
Biblioteksarrangementer i Trommens 
lokaler 

2.000 

Diverse gratis arrangementer i Trommen 800 
Hørsholm Musikforenings koncerter 1.250 
Frivillig filmklub 540 
I alt: 6.810 

   
3. Lukning af den kommercielle del af biografen 
 
Biograffunktionen indeholder flere forskellige tilbud som samlet set udgør 
biografen som den er i dag:  
 

- Foyerbar (salg af billetter, popcorn, slik mm.) 
- Filmvisninger (Store præmiere-film) 
- ”Med skolen i biografen” 
- ”Seniorbio” 
- ”Filmporten” (ikke decideret kunstfilm, men mere smalle film) 
- Kulturhus Trommens frivillige filmklub, som bruger biografudstyret 
- ”Ung i Hørsholms filmklub” som viser store biograffilm for de 

unge, som er udvalgt af ”Ung i Hørsholm”.  
- Særarrangementer i samarbejde med biblioteket 
- Virksomhedsarrangementer/særvisninger 
- Børnefødselsdage i biografen  
- Biografklub Danmark 

Derudover er der: 
- samarbejder med biblioteket hvor biografudstyret bliver brugt: 

Qello, livestreaming fra aarhus universitet, foredrag mv. 
 
Biograffunktionen, har eksisteret siden 2017, og indtægts- og 
udgiftsniveauet har i denne periode ændret sig grundet forskellige 
omstændigheder. Der er derfor i disse beregninger taget udgangspunkt i 
tallene fra 2021, da de virker mest retvisende for den fremtidige 
biografdrift, på trods af Corona nedlukning i årets første måneder.  
 
Princippet for biografens drift: Der er afsat et udgifts- og indtægtsbudget, 
på netto 500.000 kr. 
 
For at kunne lave nedenstående beregning i forhold til at udskille 
præmierebiografen, har det været nødvendigt at udarbejde en 
fordelingsnøgle, da det ikke er muligt at opdele udgifterne i forhold til de 
forskellige tilbud som biograffunktionen tilbyder. Det er administrationens 
vurdering, at delen vedr. filmvisninger (store biograffilm) udgør ca. 80 % af 
biograffunktionens indtægter og udgifter i forbindelse med 
biograffilmsvisninger. Derudover er der benyttet fordelingsnøglen imellem 
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Trommen svarende til 33.33% og biograffunktionen svarende til 66,66 %, i 
forhold til Foyer barsalget og medarbejderomkostninger. 
 
Udregning af netto besparelsen, ved at nedlægge filmvisninger (store 
biograffilm) og foyer barsalget i biograffunktion. 
 

Udgift Kr. Procentsats biograffunktion 
Filmleje 174.632 80% 
Medarbejder omk.  401.587 66,66 % 
Foyerbar biograf andel 103.090 66,66 % 
I alt 679.309  
   
Indtægt Kr. Procentsats biograffunktion 
Billetindtægter -362.245 80% 
Foyerbar biograf andel -145.353 66,66 % 
Reklameindtægter  -50.007 80% 
I alt -558.166  
   
Besparelse i alt: 121.143  

 
Der en række driftsmæssige udgifter som f.eks. husleje, biograf-teknik og 
services udgifter, der er nødvendige i forhold til filmvisninger, og 
biografdrift. Udgiften hertil vil derfor være uændret i forhold til hvilke 
tilbud af biografvisninger man tilbyder.  
 
Der vil fortsat være en udgift i forbindelse med leje og visninger af andre 
typer af film. Udgiftsniveauet hænger derfor sammen med antal visninger, 
og ovenstående besparelse er derfor kun realiserbart, hvis man ikke 
erstatter de 80 % filmvisninger (store biograffilm) med andre 
filmvisningstilbud.  
 
I ovenstående udregning, vil det fremadrettet ikke være muligt at købe 
billetter, popcorn mm. i foyerbaren, da foyerbaren vil være udgifts og 
indtægtsbærende ifm. salg ved Trommens arrangementer. 
  
Årligt besøgstal af biograffunktionen i Trommen.  
 
Besøgstallene i 2020 og 2021, skal ses i lyset af, at året var præget af 
Corona, og biografen var nedlukket fra januar og frem til april/maj måned. 
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Antal filmvisninger 
2018 1.368 
2019 1.324 
2020 935 
2021 545 

 
 

 Solgte biletter Med skolen i 
biografen 

I alt billetter 

2018* 12284 798 13.082 
2019* 10870 1555 12.425 
2020** 7565 1018 8.583 
2021** 5121 345 5.466 

 
 
Derudover har der været: 
 

- 2020, Frivillig Filmklub med 13 filmvisninger ca. 500 deltagende  
- 2021, Frivillig Filmklub med 14 filmvisninger ca. 540 deltagende 

*Budgettet var højere i 2018 (562.000) og 2019(669.000), hvilket kan have 
medført flere filmvisninger og besøgende end hvad der er gældende nu, med et 
mindre budget (500.000).  
**Tillige var 2020 og 2021 påvirket at Corona, nedlukninger og restriktioner 
hvilket har påvirket antal filmvisninger og besøgstal.  
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1.0  Formål med omstruktureringen 
I forbindelse med budget 2020-2023 skal Hørsholm Kommune finde 
råderumsforslag svarende til 60 mio. kr., hvor de 45 mio. kr. skal findes på 
fagudvalgene og de 15 mio. kr. på økonomiudvalget. Økonomiudvalget har 
således igangsat nogle baggrundsanalyser, hvor én af analyserne 
omhandler omstrukturering i Kulturhus Trommen. 
 
Formålet med dette notat er at beskrive tre løsningsmodeller, hvor 
Trommen omstruktureres, og der (på sigt) kan realiseres besparelser. 
Endvidere skal notatet belyse konsekvenserne ved en omstrukturering.  
 
Analysen fokuserer på tre løsningsmodeller, hvor Trommen omorganiseres 
til: 

 En erhvervsdrivende selvejende fond 
 En frivillig forening 
 Den nuværende organisering med øget frivillighed. 

 
De forventede økonomiske potentialer fremstilles i konklusionen. De er i 
hovedsagen ikke knyttet til organisationsformen men til 
kommunalpolitiske beslutninger om serviceniveau. 
 
Direktionen har besluttet, at baggrundsanalysen skal omhandle Trommen 
som institution, hvorfor der udelukkende fokuseres på Trommens budget 
til kulturaktiviteter og ikke den resterende del af Kulturhus Trommen. Der 
kan i sagens natur gennemføres besparelser på biblioteket (fx som 
beskrevet i råderums-forslagene), og dermed på den samlede virksomhed. 
 
Forhold om fremtidig placering af det nye rådhus kan spille ind på 
benyttelse og valg af organisationsform for Trommen. Vælges en fond eller 
forening vil kommunen ikke have muligheder for at disponere lokaler og 
faciliteter i kulturhus Trommen.    
 
 
1.1 Det økonomiske potentiale og omkostninger 
Erfaringer fra andre kulturhuse viser, at en gennemgribende organisatorisk 
omstrukturering af et kommunalt kulturhus kan tage 1-2 år. Endvidere 
viser erfaringerne, at opgaven kræver investeringer i advokat- og 
konsulent bistand i forhold til at udarbejde vedtægter, sikre lovhjemmel, 
overdrage materiel osv. Herudover må man forvente et stort 
administrativt ressourceforbrug i forbindelse med 
virksomhedsoverdragelse, planlægningsarbejde og implementering.  
 
Nærværende analyse fokuserer på kulturhuse som for nyligt er 
omstruktureret. Det viser sig, at alle de undersøgte 
organisationer/kulturhuse modtager økonomisk støtte fra deres 
hjemkommuner.  
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I forbindelse med analysearbejdet kan administrationen konstatere, at der 
er meget stor forskellighed i hvorledes de forskellige kulturhuse og 
foreninger er organiseret. Derfor er det svært at lave direkte økonomiske 
sammenligninger med Trommens nuværende konstruktion, de andre 
kulturhuse, og fremtidige løsningsmodeller. Samtidigt benytter både 
foreningerne og fondene andre regnskabsformer end Hørsholm 
Kommune.   
  
Administrationen pointerer derfor, at sammenhængene mellem 
organisationsform og det økonomiske potentiale ikke er klare. Ydermere 
skal der tages højde for investeringsbehovet der beskrives i de følgende 
løsningsmodeller. Det økonomiske potentiale afhænger af en politisk 
stillingtagen til hvilket niveau man ønsker at støtte med snarere end til 
organisationsformen.  
 
Notat beskriver ikke en konkret detail- og udviklingsplan for hver 
løsningsmodel. Vælger et budgetflertal, at administrationen skal arbejde 
videre med en (ny) bestemt løsningsmodel, foreslår administrationen at 
der nedsættes en projektgruppe med et politisk godkendt kommissorium. 
 
Notatet behandler i øvrigt heller ikke forhold knyttet til 
forpagtningsaftalen med Bøf og Bolle, selvom en sådan aftale vil kunne 
komme i spil ved en ændring af styrelsen af Trommen. 
 
 
2.0  Metode og sammenligningsgrundlag 
Metoden som benyttes går på at sammenligne strukturen af nogle 
organisationer, som er relevante og som kan overføres til Trommen. Der 
tages udgangspunkt i fire kulturhuse som for nyligt er blevet 
omstruktureret fra en kommunal institution til en erhvervsdrivende fond. 
Endvidere tages der udgangspunkt i to socialøkonomiske foreninger der 
løfter opgaver inden en kommunes ressortområde (indenfor 
kommunalfuldmagten).  
 
Gældende for kulturhusene og foreningerne er, at de alle modtager et 
direkte kommunalt tilskud til deres aktiviteter, via samarbejdsaftaler. 
Nogle modtager også statstilskud (som statsanerkendte spillesteder). Der 
er tale om: 
 

Organisation Kommune Tilskud 
Fonden Gjethuset Halsnæs 3,1 mio. kr. 
Fonden Slagelse Musikhus Slagelse  3,8 mio. kr. 
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland Ålborg 10,5 mio. kr. 
Foreningen Klaverfabrikken Hillerød 3 mio. kr. 
Foreningen Aktivhuset Selmersbo Hørsholm 0,5 mio. kr. 

 
I analysen fokuseres der på: 
 

 Juridisk og organisatorisk struktur 
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 Konsekvenser ved den nye struktur 
 Økonomisk potentiale 

 
I løsningsforslagene vil de juridiske og organisatoriske strukturer beskrives 
med henblik på at fremstille validitet og indsigt i de forskellige 
organisationsformer.  
 
Ydermere vil de umiddelbare konsekvenser blive beskrevet med henblik på 
at skabe en forståelse for, hvorledes en ny organisering kan fungere, og 
hvad dette betyder for Hørsholm Kommune.  
 
Endeligt fremstilles det økonomiske potentiale som jf. ovenstående er 
behæftet med stor usikkerhed, og blot er et udtryk for, hvor meget man 
kan reducere Trommen i forhold til budget og virksomhed. For at skabe en 
fælles referenceramme og samme forudsætninger antages det, at alt 
bygningsdrift og energiafregning fortsætter i kommunalt regi, og at 
inventar vederlagsfrit stilles til rådighed.    
 
  
3.0  Beskrivelse af Trommen 
I Kulturhus Trommen er der to institutioner; Biblioteket og Trommen. De 
to institutioner arbejder tæt sammen i forhold til administration, 
bygningsdrift og kulturelle tilbud. Der er for nylig ansat èn leder for den 
samlede virksomhed. Med den valgte struktur er der lagt op til at man i 
endnu højere grad skal arbejde på tværs af hele kulturhuset og løse 
opgaver på tværs af Bibliotek og Trommerne. Besluttes det at 
implementere en erhvervsdrivende fond eller en forening skal der på ny 
tages stilling til ledelse hver især af Biblioteket og Trommen, da Trommen 
ikke længere vil være karakteriseret som en kommunal institution.   
 
Kulturhus Trommen afholder årligt 175 arrangementer, hvoraf 
institutionen Trommen selvstændigt arrangerer 40-50 arrangementer i 
form af kommercielle aktiviteter som koncerter, teater og udlejning. 
Trommens personale deltager i afvikling af de fleste af kulturhusets 175 
arrangementer, hvor de faciliterer samarbejdet, logistikken og teknikken. I 
alt er der 5 medarbejdere ansat i Trommen inklusiv en leder. 
Medarbejderne håndterer økonomistyring, administration, teknik, pr- og 
markedsføring, arrangementsafvikling, biografdrift samt billethåndtering. 
Herudover varetager Trommens personale planlægning af kulturdagen, 
musikalsk potpourri og har i mange år afholdt musical. Kommunen har i 
2018 brugt Trommen vederlagsfrit” til i alt 66 kommunale arrangementer 
svarende til en udlejningspris på 641.400  kroner – der skal bruges 641.400 
kroner et andet sted, hvis udgifterne ikke afholdes af Trommen.  
 
Trommen har tilknyttet en fleksibel biograffunktion, hvor premiere og 
kulturbiograf-funktion i snit sælger 13.315 billetter om året med et årligt 
budget på op til 500.000 kr. Hovedparten af beløbet er gået til at dække 
husleje i Trommen, samt biograffunktionens andel af udgifterne til Foyer-
baren. I forbindelse med biografbudgettet er der ansat to 
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deltidsmedarbejdere, som varetager praktisk cafedrift og billetsalg. Der 
skal ses på mulighederne for at nedbringe udgifterne til at drive 
Foyerbaren. 
 
Trommens budget til at levere kulturelle aktiviteter til borgerne er ca. 4,5 
mio. kr. eksklusiv biograf (de kulturhuse der sammenlignes med har ikke en 
biograf). Vedhæft svar til Kommunalbestyrelsen fra februar 2019 som bilag 
1 
 
Der vedhæftes visionsoplæg til udvikling i Trommen som forelagt for SFKU i 
juni 2019 til belysning af Trommens igangværende udviklingsspor som 
bilag 2. 
 
 
4.0  Omstrukturering til en erhvervsdrivende fond 
Gjethuset, Slagelse Musikhus og Musikkens Hus i Nordjylland er alle 
erhvervsdrivende selvejende fonde med selvstændige bestyrelser og salg 
af kulturelle aktiviteter som en del af deres kommercielle virksomhed.  
 
Fondene ejer selv bygningsmassen, benytter bygningsmassen vederlagsfrit 
eller har fået oprettet et erhvervslejemål, som de tilbagebetaler via deres 
kommunale eller statslige tilskud. Der er gennemsnitligt 5-10 ansatte i de 
forskellige kulturhuse. Formålet med fondene er at drive et kulturcenter 
med et bredt og varieret kulturudbud. Der er nedsat en professionel og 
fagligt funderet bestyrelse, hvor der ikke sidder nogen politikere.  
 
 
4.1 Juridisk og organisatorisk struktur 
Ved at oprette en erhvervsdrivende fond ønsker man at prøve at drive et 
kulturhus på markedsvilkår, med et (betydeligt) kommunalt driftstilskud 
målrettet kulturelle aktiviteter.  
 
Ved at omorganisere Trommen fra en kommunal institution til en 
erhvervsdrivende fond udskilles Trommen fra kommunalbestyrelsens 
disposition og vil herefter være sin egen juridiske enhed. Ingen fysisk eller 
juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.  
 
Oftest oprettes en fond som resultat af et ønsket formål. Formålet med 
fonden skrives ind i fondens vedtægter. Fondens vedtægter kaldes ofte for 
fundatsen. Gældende for Trommen kunne fundatsen f.eks. være at levere 
kulturelle oplevelser til borgerne i Hørsholm. 
 
En fond stiftes ved, at en formue overdrages til fonden, hvilket betyder, at 
formuen udskilles uigenkaldeligt fra stifteren. Fonden er således 
selvejende, og ledes af en bestyrelse og direktion (daglig leder).  
 
Der er 2 typer fonde - erhvervsdrivende fonde og almennyttige fonde. 
I Trommens tilfælde, hvor der vil være tale om køb og salg af kulturelle 
aktiviteter, skal der oprettes en erhvervsdrivende fond. Lovgivningen siger, 



  
Baggrundsanalyse – Omstrukturering af Trommen Notat 

Sagsnr: 19/4956  

 

7/14 

at det kræver et minimums indskud på 300.000 kr. som grundkapital der 
således udgør fondens startformue. 
 
4.2 Konsekvenser ved en erhvervsdrivende fond 
Oprettes Trommen som en fond er den ikke længere ledet som en del af 
Hørsholm Kommune og udskilles fra kommunens ledelse, administration 
og økonomistyring. Ligeledes kan kommunen ved en virksomheds-
overdragelse ikke længere trække på de administrative og tekniske 
medarbejdere i forbindelse med politisk betjening eller ønsker i forhold til 
at lave en kulturdag, borgermøder, musical eller premierebiograf. Dette 
kan dog aftales og finansieres særskilt via en samarbejdsaftale. 
 
Den igangværende fusion og det tætte samarbejde mellem biblioteket og 
Trommen vil få en anden karakter, og de synergieffekter og rationaler der 
er indlagt ved at fusionere de to kommunale institutioner til et samlet 
kulturhus vil ikke længere være relevant.  
 
Da den erhvervsdrivende fond er kommercielt anlagt vil mange ydelser 
mellem Trommen og Hørsholm Kommune formentligt blive faktureret, og 
kommunen kan ej heller benytte Tromme-salene vederlagsfrit. Dette 
anslås til at udgøre op imod 1.mio kr. 
 
Det kan være en mulighed, at fonden, som en del af et erhvervslejemål 
med kommunen, lejer faciliteterne og driftsinventaret. Dette afskrives så 
f.eks. over en periode, hvorefter det tilhører fonden. Ønsker fonden f.eks. 
at geninvestere i nye biografstole tilfalder disse ligeledes fonden. Dette 
betyder, at kommunen på sigt mister egne investeringer i musikanlæg, 
biograffunktion, stole, lyssystemer osv. Således skal kommunen give et 
driftstilskud til fonden, som denne benytter til at leje lokalerne og 
inventaret af kommunen, samtidigt med at kommunen mister råderetten. 
 
Ved at oprette en erhvervsdrivende fond skaber man en virksomhed, som 
er juridisk levedygtig i forhold til at drive erhvervsvirksomhed. Således vil 
fonden kunne tilpasse sig markedsmæssige forhold og efterspørgslen og 
selv bestemme, om den vil udbyde biograf, koncerter, teater, konferencer 
og udlejningsvirksomhed. Den vil kunne lave et tæt samarbejde med 
erhvervslivet og skal ud og søge private sponsorater, som kan være med til 
at diktere udbuddet. Således kan udbuddet og bredden af kulturtilbud 
blive markant anderledes end i dag. Samtidigt er fonden ikke forpligtet til 
at samarbejde med kommunens institutioner.  
 
For at skabe et samarbejdsklima med fonden kan kommunen indgå en 
driftstilskudsaftale, som opstiller nogle brede rammer for samarbejde og 
forventning om et bredt kulturudbud. 
 
Omorganiseres Trommen til en fond, vil der ikke være ejere eller 
medlemmer, men Trommen ledes udelukkende af en bestyrelse og 
direktion (daglig leder). Det vil sige, at der ikke er nogen medlemmer eller 
generalforsamling, som kan føre kontrol med bestyrelsen. I 
kommunalfuldmagtens grundsætninger gælder det at en kommune ikke 
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må have bestemmende indflydelse på en privatretslig virksomhed. Derfor 
skal bestyrelsen kunne fungere uden problemer i forhold til habilitet 
hvorfor andelen af kommunale repræsentanter i bestyrelsen aldrig må 
have flertal. Endvidere anbefales det at bestyrelsen er faglig kompetent, 
da denne er den øverste ledelse som definerer fondens virksomhed.  
 
En erhvervsdrivende fond bestemmer selv hvor meget man vil benytte 
frivillighed. I Fonden Slagelse Musikhus arbejder man ikke med frivillige, 
men har tilknyttet en venskabsklub som har bidraget til grundkapitalen, og 
som derved har opnået særlige privileger. I Gjethuset bruges de frivillige i 
baren, til billettering og andre forefaldende praktiske opgaver. En vigtig del 
af frivillighedskulturen er samhørighed og fællesskab, og det er i dette 
tilfælde vigtigt at man betragter frivillighed som en investering, som på sigt 
kan medføre et rationale for den erhvervsdrivende fond. Erfaring viser, at 
man som fond skal betragte frivillighed som et supplement der gør 
kulturhuset mere lokalforankret og vellidt i lokalsamfundet. En vis andel af 
professionel ledelse, administration og teknisk kompetence er nødvendig. 
 
 
4.3 Økonomisk potentiale 
At oprette en fond vil jf. afsnit 1, ikke i sig selv give en økonomisk 
effektivisering. En fond er blot en anden juridisk konstruktion, som dog er 
frigjort fra kommunen. Dette betyder at fonden skal oprette og bekoste sin 
egen driftsenhed med egen ledelse, administration, fagsystemer, 
bogholderi, bankdrift osv.  
 
Det økonomiske effektiviseringspotentialet kan ligge i, at en sådan fond i 
højere grad tilpasser sig markedets efterspørgsel, med de konsekvenser 
dette samtidig vil have for kulturudbuddet i Trommen. 
Kommunalbestyrelsen vil samtidig skulle overveje om den er villig til at 
drage konsekvenserne, såfremt en fond fejler ift. driften.  
 
Gjethuset og Slagelse Musikhus modtager et driftstilskud til de kulturelle 
aktiviteter på ca. 3,5 mio. kr. hvilket er ca. 1 mio. kr. mindre end Trommen. 
 
Det skal dog pointeres at Trommen medvirker i dobbelt så mange 
arrangementer som f.eks. Gjethuset, hvilket især skyldes 
samarbejdsarrangementer med biblioteket og kommunen. Herudover 
løfter det faste personale opgaver med biograffunktionen.  
 
For at kunne realisere løsningen er der dog en række forudsætninger som 
skal være tilstede: 
 

 Kommunen skal indskyde stiftelse på 300.000 kr.  
 Kommunen skal betale for aktiver som it- og 

administrationssystemer 
 Kommunen skal stille alt driftsinventar til rådighed, som er 

nødvendig for at drive de nuværende aktiviteter. 
 Kommunen betaler for energi, skatter etc. 
 Kommunens indflydelse på kulturpolitikken mindskes 
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 Kommunens mulighed for selv at bruge Trommen billigt 
begrænses 

 Kommunen vil skulle beslutte hvilke konsekvenser kommunen vil 
drage, hvis en fond fejler på driften. 

 
Stilles Trommen ikke gratis til rådighed for kommunale arrangementer, 
skal dette modregnes det økonomiske potentiale.   
 
 
5.0  Omstrukturering af Trommen til en frivillig forening 
Foreningen Klaverfabrikken og Foreningen Selmersbo Aktivhus er begge 
frivillige foreninger som driver et frivillighedshus. Begge har en bestyrelse 
og medlemmer. Foreningerne har ikke erhvervssalg for øje, men afholder 
deres kultur-aktiviteter i overensstemmelse med kommunalfuldmagten 
hvor de i høj grad benytter frivillighed til at drive deres sociale og kulturelle 
aktiviteter. Begge foreninger får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed, og 
modtager tilskud fra kommunerne til at aflønne fastansat personale som 
en del af en samarbejdsaftale. 
 
Klaverfabrikken er autonom og benytter ikke kommunens administrative 
systemer, men køber selv bogholderi, løn- og it systemer. Selmersbo har 
mulighed for at benytte kommunens administrative systemer, og 
kommunen varetager ansættelsesmyndighed i forhold til personale og 
daglig ledelse. Dette er ikke ”værdisat”. 
 
 
5.1 Juridisk og organisatorisk struktur 
Hørsholm Kommune kan overdrage sine opgaver i Trommen til en forening, 
som driver kulturelle aktiviteter i Trommen, hvis de varetager de opgaver 
som kommunen selv ville udføre indenfor kommunalfuldmagtens 
beføjelser. Altså kan dette ikke gælde erhvervsvirksomhed med fortjeneste 
for øje. Det kan være problematisk, hvis foreningen ønsker at udvide sine 
beføjelser i Trommen ved f.eks. at tilbyde udleje- eller 
konferencevirksomhed. Dog kan Hørsholm Kommune yde et tilskud til 
foreningens kulturaktiviteter som en del af kommunens ønske om at 
varetage borgernes interesser. Dette tilskud kan være bundet op på en 
samarbejdsaftale. 
 
Det vil være tilladt at lave accessorisk virksomhed som salg af fadøl, 
popcorn, etc. i en cafevirksomhed. 
 
En forening er en juridisk person - dvs. at foreningen kan indgå aftaler og 
påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder. 
Alt genereret profit skal blive i foreningen. Når en forening skal drive 
aktiviteterne i Trommen, skal der vælges en bestyrelse ved en stiftende 
generalforsamling. Foreningens virke beror på frivillighed, hvor det er et 
fælles engagement omkring formålet i vedtægterne.  
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Skulle Hørsholm Kommune ønske, at der blev etableret en forening til at 
drive aktiviteterne i Trommen, vil det være med henblik på at lave 
aktiviteter for medlemmerne. Dog vil man godt kunne afholde koncerter, 
teater, biografvisninger for borgerne, men det må ikke være aktiviteter, 
som er konkurrenceforvridende, og som ikke har hjemmel i gældende 
lovgivning. 
 
 
5.2 Konsekvenser ved at etablere en frivillig forening: 
Oprettes en forening, skal kommunens driftsinventar og maskinel i 
Trommen overdrages til foreningens benyttelse og disposition. Dette 
udstyr repræsenterer adskillige millioner kr. Overdragelsen kan ske ved at 
indgå et lejemål med foreningen, eller ved at stille lokaler og 
driftsinventaret gratis til rådighed. Det vil således være kommunen som 
har vedligeholdelsesansvaret, og foreningen som er bruger. 
 
Foreningen skal drive Trommen som et brugerstyret hus, hvor foreningen 
selv planlægger, arrangerer og udbyder kulturtilbud. Dette stiller krav til en 
vis volumen i medlemstal, samt tilpas engagerede medlemmer, som 
ønsker at lave aktiviteter som koncerter, teaterforestillinger, 
biografforestillinger og andre forsamlingshuslignende aktiviteter osv.  
 
Endvidere kræver det, at der er en bestyrelse med en faglig-, 
organisatorisk- og ledelsesmæssig kompetence og vedholdenhed i forhold 
til at sætte en længerevarende strategi og plan for det kulturelle indhold 
og udbud. 
 
Et brugerdrevet kulturhus vil betyde, at bestyrelsen skal have autonomi og 
manøvrerum i planlægningen og de aktiviteter, man ønsker at udbyde. 
Den kommunalpolitiske indflydelse på kulturpolitikken begrænses. 
Ændringen kan betyde, at diversiteten indenfor aktiviteterne kan blive 
meget brede, hvor engagerede medlemmer får mulighed for at lave 
spontane grupper indenfor de interesser og strømninger, som er i 
lokalsamfundet. Det kan være strikke-cafe, litteraturgrupper, rejsegrupper, 
kostume-syning og koncertvirksomhed. Udbuddet af f.eks. koncerter og 
teaterstykker kan i høj grad tage udgangspunkt i lokale amatører og 
fritidsbrugere. Kulturhuset kan derfor betragtes som en dynamo for 
lokalsamfundet, hvor borgerne får en fælles platform og et kulturelt 
forsamlingshus. 
 
Ved at foreningen er medlemsbaseret, kan der muligvis ske en 
ekskludering af ikke-medlemmers interesser. Således kan man forestille sig 
at en bestyrelse med særlig fokus på et bestemt kulturområde vælges ind 
af et flertal, som så dominerer udbuddet og aktiviteterne. Dette kan gøre 
Trommen mindre attraktiv for nogle brugergrupper. Endvidere kan der 
opstå en situation, hvor man kun laver arrangementer for medlemmerne, 
eller at populære koncerter først udbydes til medlemmer som første 
prioritet og sidenhen til andre borgere.  
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Erfaringer viser, at benyttelse af frivillighed og foreninger har størst succes 
ud fra et ”bottom up” princip. Altså at der er et brugerdrevet ønske om at 
etablere en forening, som kan drive Trommen som en frivillig 
kulturinstitution. Ønsker kommunen at igangsætte en omstrukturering, 
hvor man samtidigt reducerer et budget til f.eks. en tiendedel, kan dette 
virke som en meget stor opgave for frivillige, der kan resultere i frafald. 
Dette er ikke hensigtsmæssig, da drift af et kulturhus kræver kontinuitet i 
ledelsen. I givet fald vil det være administrationens anbefaling at der 
tilknyttes en professionel daglig leder, og at der etableres en struktur for 
administration og teknisk drift af faciliteterne. Det professionelle personale 
og administrationssystemer kan finansieres via et kommunalt driftstilskud 
eller betales af kommunen. 
 
 
5.3 Økonomisk potentiale 
At oprette en forening vil jf. afsnit 1, ikke i sig selv give effektiviseringer. En 
forening er en anden organisationsform end den nuværende, og man vil gå 
fra en professionel organisation til et kulturhus drevet af amatører. Da 
foreningen ikke kan operere på kommercielle vilkår, skal der være en form 
for kommunal støtte. 
 
Erfaringer viser at et foreningsdrevet kulturhus på størrelse med Trommen 
(med et større befolkningsunderlag) kan køre med et driftstilskud på ca. 3 
mio. kr. af kommune og stat, hvilket er ca. 1,5 mio. kr. mindre end 
Trommens driftstilskud.  
 
For at kunne vurdere det økonomiske potentiale er der dog en række 
forudsætninger som skal være tilstede: 
 

 Kommunen skal betale for aktiver som it- og 
administrationssystemer eller stille disse vederlagsfrit til rådighed 

 Kommunen skal stille alt driftsinventar til rådighed som er 
nødvendig for at drive de nuværende aktiviteter. 

 Kommunen betaler for energi, skatter etc. 
 Kommunens indflydelse på kulturpolitikken mindskes 
 Kommunens mulighed for selv at bruge Trommen billigt 

begrænses 
 Kommunen vil skulle beslutte hvilke konsekvenser kommunen vil 

drage, hvis foreningen fejler på driften. 
 

Stilles alle disse ting ikke gratis til rådighed, skal dette modregnes det 
økonomiske potentiale.   
 
 
6.0  Den nuværende organisering med øget frivillighed 
Der har tidligere ikke været væsentligt fokus på at arbejde med frivillighed 
i Trommen da der har været ønske om professionel drift. I forbindelse med 
den igangværende fusion mellem Biblioteket og Trommen med én ny 
ledelse og fælles administration, er der igangsat et visionsarbejde med 
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henblik på at inkludere en større grad af frivillighed som supplement til 
den kommunale drift. Dette især for at skabe en større lokalforankring af 
kulturhuset samt for en udvidelse af det kulturelle udbud. 
 
6.1 Juridisk og organisatorisk struktur 
Rammerne for brugen af frivillige kan ske i overensstemmelse med 
kommunalfuldmagtsreglerne. Det betyder blandt andet, at der skal være 
en lovlig kommunal interesse, hvis kommunen skal yde støtte. Brugen af 
frivillige ska også ske i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen og 
forbuddet mod støtte til enkeltpersoner. Dette betyder, at de frivillige ikke 
må honoreres som medarbejdere, og at der ikke må gøres forskel blandt 
de frivillige. 
 
Således skal man være varsom med at betragte frivillige som en gratis 
arbejdskraft til at løfte nogle praktiske opgaver i et kulturhus. Erfaring fra 
andre kulturhuse viser, at de frivillige motiveres af interesse og 
samhørighed, og at det praktiske arbejde og den daglige assistance er en 
følgevirkning af deres engagement. Man brænder for musik og vil derfor 
gerne hjælpe til koncerterne. Man er glad for film og vil derfor gerne stå 
for salg af billetter og popcorn. Samtidigt forventer man at være med til 
koncerterne og filmfremvisningerne. 
 
For frivillige er det ofte vigtigt, at der skabes sociale relationer og et stærkt 
tilknytningsforhold til den pågældende organisation. Således er det vigtigt 
at udvikle en frivillighedskultur, hvor de frivillige møder ligesindede, og 
hvor de føler, der er en materiel og immateriel belønning ved, at de 
investerer deres tid i driften af et kulturhus. Deres arbejde kan være en del 
af et ønske om fællesskab. Derfor er det nødvendigt med en vis 
fleksibilitet, således at man kan honorer de frivillige med gratis middage, 
koncertbilletter, fadøl osv. Herudover skal der være mulighed for, at de 
frivillige selv kan arrangere koncerter, arrangementer og workshops. 
 
Ofte ønsker de frivillige at være med i beslutningsprocesserne, hvorfor 
ledelsen skal kunne varetage to ledelsesformer, ledelse af frivillige og 
ledelse af ansatte. Erfaring fra andre kulturhuse viser, at der kan opstå 
konflikter, når de to grupper arbejder side om side i forhold til 
opgaveløsningen. Derfor skal der laves en skarp opdeling i hvilke opgaver 
der løftes af ansatte, og hvilke der løftes af frivillige. Dette skal dog ske 
under forudsætning af at de frivillige stadig finder opgaverne tilpas 
meningsgivende. I nogle kommuner ansættes der frivilligkoordinatorer 
som arbejder med de frivillige på de frivilliges præmisser. 
 
 
6.2 Konsekvenser ved den nuværende organisering og øget fokus på 
frivillighed 
Ønsker man at benytte en større andel af frivillige i Trommen, skal der 
etableres en kultur og et fællesskab, som gør det attraktivt at deltage i 
opgaveløsningen. Således skal der investeres i samarbejdstiltag og sociale 
arrangementer, og der skal sættes midler af til fribilletter, madkuponer, 
planlægningsseminarer, fælles-ture og ekskursioner osv.  
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Erfaring fra andre kulturhuse viser at det især er omkring 
arrangementsafvikling, at man benytter frivillige, og det vil være indenfor 
dette område der kan være et økonomisk potentiale.  
 
Som en del af den daglige drift og arrangementsafvikling bruger Trommen 
timelønnede i form af løst- og fastansatte:  
 

Timelønnede: Omkostningsniveau/år Opgaver 
Løst ansatte 305.000 kr. -Udlejningsvirksomhed 

-Billettering 
-praktik med stole, 
sale 
-Barvirksomhed  

Fastansatte (Biograf) 420.000 kr. -Salg i foyerbaren 
-billettering biograf 

 
En stor del af de løst ansatte laver praktisk orienterede opgaver med f.eks. 
at flytte stole, ændre opstilling i Tromme salene, varetage billettering ved 
koncerter osv. Som en del af biografbudgettet er der ansat 2 
medarbejdere på deltid til at varetage salg i foyerbaren samt forefaldende 
praktiske opgaver. 
 
 
6.3 Økonomisk potentiale 
Den maksimale effekt ved at lade frivillige løse opgaver der i dag laves af 
timelønnede vil jævnfør ovenstående svare til 725.000 kr. Dog skal der ske 
en årlig investering på ca. 200.000 kr. til ledelse af de frivillige jf. 
ovenstående, hvorfor maksimal økonomisk potentiale vil være 525.000 kr.  
 
Administrationen vurderer, at det vil tage flere år at etablere en 
langtidsholdbar og bæredygtig frivillighedskultur i Trommen. Det fulde 
provenu på op til 525.000 kr. kan således ikke realiseres med det samme. 
 
 
7.0  Konklusion: 
Dette notat angiver ikke et specifikt provenu ved omstrukturering af 
Trommen. Evt. reduktioner i driften i/af Trommen kan gennemføres 
uafhængigt af driftsformen. Notatet beskriver således tre forskellige 
løsningsmodeller på hvordan man kan omorganisere Trommen. 
 
Man kan etablere en erhvervsdrivende fond som opererer på 
markedsvilkår med et kommunalt tilskud, men hvor kommunen mister en 
stor del af selvbestemmelsen. 
 
Man kan overdrage opgaven til en forening, som kræver en stor andel 
støtte, og som ikke er så driftssikker som en fond eller den nuværende 
konstruktion. Foreningen tegner kulturpolitikken. 
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Endeligt kan man videreudvikle den nuværende struktur, gennemføre den 
igangværende fusion og i højere grad benytte frivillighed i den praktiske 
opgaveløsning. 
 
Effektiviseringsmuligheder og organisationsform hænger ikke sammen.  
 
Man kan fastholde det nuværende budgetniveau hvorved det økonomiske 
potentiale vil være 0 kr., blot i en anden organisationsform. Eller man kan 
reducere så meget at organisationsformen lige akkurat kan fungere i en 
juridisk konstruktion og på linje med andre sammenlignelige kulturhuse og 
foreninger. Det angivne potentiale knytter sig til det valgte kommunale 
serviceniveau i de kulturhuse der har givet inspiration til notatet. 
 
Besparelsesmuligheder ift. biblioteket er som nævnt indledningsvis ikke 
inddraget i analysen. 
 

Omstrukturering til: Økonomisk potentiale 
A) Erhvervsdrivende fond 0 – 1 mio. kr. 
B) Frivillig forening 0 – 1,5 mio. kr. 
C) Aktuel organisation med øget frivillighed   0,13 – 0,53 mio. kr. 

 
Endeligt skal pointeres at der især i forhold til en fond eller forening, skal 
investeres i planlægnings- og implementeringsarbejdet. Ydermere skal der 
stilles driftsinventar og bygninger til rådighed. Investeringsniveauet kræver 
en nærmere detailanalyse af den besluttede omstrukturering. 
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Servicereduktion og nedskæring af biblioteksvirksomhed med 10, 
20%,30% 
 
Folkebiblioteket er en af de største og mest velbesøgte kulturinstitutioner i 
Danmark. I kulturvaneundersøgelsen fra 2019 svarer 43% af danskerne, at 
de har besøgt biblioteket fysisk inden for en tremåneders periode, og knap 
en tredjedel af danskerne benyttede bibliotekernes digitale tjenester inden 
for samme periode. Folkebiblioteket er stedet, hvor mange mennesker 
hver dag møder hverdagskulturen. 
 
Bibliotekernes virke er bundet op på biblioteksloven, der trådte i kraft den 
1. juli 2000. Den indeholder blandt andet oplysninger om bibliotekernes 
formål og opgavefordeling. Biblioteker skal ifølge lovens §1 stk. 1: 
”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, 
tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed…”. 
Loven er på mange måder forældet, men skiftende kulturministre har ikke 
ønsket at revidere loven, måske fordi det moderne folkebibliotek i dag er 
en institution, der varetager mange forskelligartede opgaver udover 
kerneopgaven med at stille materialer til rådighed. Biblioteker formidler og 
afholder aktiviteter og arrangementer for at fremme læsning, litteratur, 
viden og læring. Bibliotekerne bidrager til den demokratiske dannelse, 
sundhedsfremmende aktiviteter, understøtter borgerne i det digitale 
samfund osv. Samtidig forventes det, at biblioteket samarbejder med 
skoler, daginstitutioner, foreninger, frivillige og deltager i nationale 
indsatser som f.eks. LÆS, hvor biblioteker i hele landet samarbejder om at 
fremme børns læselyst. Derudover varetager biblioteker opgaver som 
brevafstemning, udlevering af værnemidler, og lettere 
borgerserviceopgaver, senest på Hørsholm bibliotek, at være ukrainske 
flygtninge behjælpelige med at finde og udfylde de rigtige blanketter, så de 
kan søge om opholdstilladelse i Danmark. 
 
Bibliotekerne er et af de sidste ikke kommercielle steder i Danmark med 
lige adgang for alle, og hvor alle bare kan møde op når de vil, hvilket gør, at 
man også taler om at bibliotekerne har en funktion i forhold til f.eks. 
ensomhed. Kernen for biblioteker er stadig udlån af fysiske bøger, og selv 
om der er en bevægelse i gang mod øget brug af digitale materialer, så 
viser tal fra 2019, at 69 % af bibliotekets lånere stadig kun låner fysiske 
materialer, 18 % låner kun digitale materialer, og 12 % låner både digitale 
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og fysiske materialer. Landets biblioteker arbejder aktivt med at formidle 
de digitale materialer, da det er den vej udviklingen går. 
For at kunne drive et folkebibliotek i Danmark kræver det en basis 
infrastruktur. Bibliotekerne er ifølge loven forpligtet til at stille internet til 
rådighed, ligesom der forventes, at de stiller pc’er til rådighed. Pc’erne skal 
have programmer installeret, de skal beskyttes it-sikkerhedsmæssigt osv. 
Et bibliotek skal benytte det fælles bibliotekssystem FBS, som bruges af 
biblioteker i hele landet, så de på den måde er forbundne i det fælles 
bibliotekssamarbejde, der gør, at en borger i Danmark kan få adgang til 
materialer i hele landet. Det gør også, at alle biblioteker skal være tilmeldt 
den fælles kørselsordning. Bibliotekerne skal have udlåns- og 
afleveringsautomater, gates og tyverisikring af materialer, ligesom de 
bruger det nationale hjemmesidesystem. Infrastruktur og teknologi er dyrt 
og udvikles og forbedres løbende, i takt med brugerefterspørgsel og ny 
udvikling. Som lille kommune vil man på nogle af områderne ikke kunne 
opnå stordriftsfordele.  
 
I Hørsholm Kommune udgør udgifterne til basis infrastruktur på biblioteket 
ca. 1.117.900 kr., hvilket udgør ca. 10,8 % af bibliotekets samlede budget. 
Ønsker man at bruge færre penge på dette område vil det have 
vidtrækkende konsekvenser, da man så ikke længere kan være en del af 
det samarbejdende biblioteksvæsen i Danmark.  
Udover basis infrastruktur består Hørsholms biblioteks budget i hovedtræk 
af udgifter til materialer, arrangementer, personale samt øvrige 
omkostninger forbundet med at have personale ansat og drive en 
institution.  
 
Der kommer indtægter ind i form af gebyrer fra for sent afleveret 
materiale og betaling fra Fredensborg Bibliotekerne, hvor vi har et 
samarbejde om indlæsning af lydavis til svagtseende borgere, samt en 
aftale om mellemkommunal refusion for Fredensborg borgere, der låner 
materialer på Hørsholm Bibliotek.  
 
Nøgletal for Hørsholm Bibliotek 
Budgettal 2021 2022 10% 20% 30% 
Samlet budget 9.745.701 10.350.700 1.035.070 2.070.140 3.105.210 
Materialer i alt 1.543.000 1.409.100 140.910 281.820 422.730 

Børn 337.100 322.900 32.290 64.580 96.870 
Voksne 741.300 599.600 59.960 119.920 179.880 
eRessourcer 464.600 486.600 48.660 97.320 145.980 

Personale løn 7.395.200 8.147.000 814.700 1.629.400 2.444.100 
Arrangementer i alt 278.100 253.150 25.315 50.630 75.945 

Børn 131.000 126.325 12.633 25.265 37.898 
Voksne 147.100 126.825 12.683 25.365 38.048 

Basis infrastruktur 999.810 1.117.900    
Øvrige udgifter 210.491 117.500 11.750 23.500 35.250 
Budgetterede indtægter -680.900 -693.950    
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Hvis man skal sammenligne Hørsholm Bibliotek med omegnskommunerne, 
kan man se på tal fra Danmarks statistik. 
 
Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, område og tid  
Enhed: 1.000 kr.        

  2018 2019 2020 

Sammenlignet 
med landets 97 
kommuner 2020 
hvor nr. 1 er størst 

Lønudgifter Gentofte 35597 35944 35814 9 

 Lyngby-Taarbæk 24661 24206 23897 16 

 Allerød 8343 8283 8484 72 

 Fredensborg 15530 14793 15615 35 

 Hørsholm 7257 7200 6657 81 

 Rudersdal 21689 21118 20738 24 
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  2018 2019 2020 

Sammenlignet 
med landets 97 
kommuner 2020 

hvor nr. 1 er størst 
I alt, materialeudgifter Gentofte 6664 10397 11314 3 

 Lyngby-Taarbæk 4105 4773 4914 16 

 Allerød 2095 2315 2369 50 

 Fredensborg 2851 1991 2010 59 

 Hørsholm 1734 1559 1809 63 

 Rudersdal 0 0 0 0 
Materialeudgifter, bøger Gentofte 1887 5791 5757 3 

 Lyngby-Taarbæk 4105 4773 4914 5 

 Allerød 1827 2065 2175 28 

 Fredensborg 1814 1788 1858 40 

 Hørsholm 1397 1242 1362 55 

 Rudersdal 0 0 0 0 
Materialeudgifter, andre materialer Gentofte 4777 4606 5557 4 

 Lyngby-Taarbæk 0 0 0 0 

 Allerød 268 250 194 71 

 Fredensborg 1037 203 152 75 

 Hørsholm 337 317 447 61 

 Rudersdal 0 0 0 0 
Øvrige udgifter Gentofte 21336 18147 18106 7 

 Lyngby-Taarbæk 9598 10006 8637 24 

 Allerød 5525 3999 4991 54 

 Fredensborg 5525 5447 6625 37 

 Hørsholm 4929 4105 5211 51 

 Rudersdal 12025 12723 12513 15 
Nettodriftsregnskab Gentofte 43611 42868 44691 10 

 Lyngby-Taarbæk 36598 37035 36284 18 

 Allerød 15313 13938 15490 64 

 Fredensborg 23286 20089 22723 39 

 Hørsholm 13093 12077 13045 73 

 Rudersdal 32451 32655 32527 23 
 
 
Samlet set ligger Hørsholm Kommune i den lave ende, når man 
sammenligner med omegnskommunerne. Spørgsmålet er hvor langt ned 
man kan gå, hvis man samtidig vil tilbyde et moderne folkebibliotek til 
kommunens borgerne. I den yderste konsekvens kan man afvikle 
biblioteket og indgå overenskomst med en anden kommune om hel eller 
delvis biblioteksbetjening. 
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Årsværk på folkebiblioteker  
Enhed: Antal        
  Gentofte Lyngby-Taarbæk Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal 
Årsværk i alt 2020 79,8 46,8 17,7 29,7 14,4 45 

Sammenlignet 
med landets 
97 kommuner 
i 2020 hvor nr. 
1 er størst 

 6 17 70 36 81 21 

  
 
Hørsholm Bibliotek havde i 2021 13,86 årsværk. I 2022 forventes det, at 
det bliver lavere, da tidligere besparelser først slår igennem nu, og to 
vakante stillinger derfor ikke har kunnet genbesættes. 
 
Konsekvenser ved en 10%, 20% og 30% besparelse 
Vil man skære i bibliotekets budget kan man i hovedtræk finde midler på 
materialebudgettet, arrangementsbudgettet og lønbudgettet. 
 
Konsekvenser af besparelse på materialebudgettet 
Skærer man i bibliotekets materialebudget betyder det, ikke overraskende, 
at biblioteket vil kunne indkøbe færre materialer. Det betyder, at borgerne 
vil have færre nye materialer at vælge i mellem, ligesom de vil opleve 
længere ventetid på de mest populære materialer. Borgerne vil opleve, at 
nogle af de materialer de ønsker ikke findes på Hørsholm bibliotek, men 
skal skaffes hjem fra et andet bibliotek. Det betyder en længere ventetid, 
samt mere arbejde til personalet, der skal håndtere modtagelse af flere 
materialer fra andre biblioteker. Materialerne vil generelt fremstå mere 
slidte, det gælder specielt børnebøger, da de typisk slides mere ved brug i 
skoler og daginstitutioner, men også generelt. Med et mindre 
materialebudget vil der blive indkøbt mindre fag- og skønlitteratur, hvilket 
bl.a. vil kunne mærkes når gymnasie- og skoleelever skriver 
eksamensopgaver. Det vil det også være sværere at imødekomme de 
frivillige læsekredses ønsker til nye bogsæt, ligesom der vil blive købt færre 
materialer med stor skrift og lydbøger, hvilket specielt vil ramme de 
svagtseende og læsesvage. 
 
Bibliotekerne i Danmarks tilbyder i fællesskab den digitale tjeneste 
eReolen (inkl. eReol go (for børn) og eReolen Global (udenlandsk 
litteratur)). I dag tilbyder Hørsholm Bibliotek 3 lydbogsudlån og 3 
ebogsudlån pr. måned pr. borger i kommunen dvs.  6 i alt, hvilket betyder, 
at Hørsholm Bibliotek sammen med 13 andre kommuner befinder sig som 
nr. 85 ud af landets 97 kommuner, kun 5 kommuner i Danmark har et 
lavere tilbud nemlig 4 udlån i alt pr. måned. Til sammenligning har Allerød 
og Rudersdal 20 udlån pr. måned, Gentofte har 16 udlån, Lyngby 12 udlån 
og Fredensborg 10 udlån. 
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Gennemføres der en besparelse på eRessourcer vil Hørsholm Biblioteks 
tilbud om lån befinde sig helt i bunden af alle kommuner i Danmark. Sparer 
man på eRessourcer rammer man specielt de læsesvage, svagtseende og 
andre med læsehandicap, som ikke har så mange andre muligheder. Dels 
udgives der ikke længere særligt mange lydbøger på MP3 og CD, og dels er 
disse uforholdsmæssigt meget dyre for bibliotekerne at anskaffe. 
 
Konsekvenser af besparelser på personalebudgettet 
Gennemføres der en besparelse på personalebudgettet vil en 10% 
besparelse svare til ca. 1,7 stilling, en 20% besparelse til ca. 3,1 stilling og 
en 30% besparelse til 4,7 stilling. 
En personalereduktion vil få betydning på en lang række områder.  
Det generelle aktivitetsniveau vil blive lavere Det betyder f.eks. at 
biblioteket vil have sværere ved, eller slet ikke vil kunne deltage i nationale 
kampagner, kunne søge nationale bibliotekspuljer til udviklingsprojekter, 
samarbejde med skolerne, hvor klasser kommer på besøg på biblioteket og 
biblioteket kommer ud på skolerne med en bogkuffert og fortæller om 
bøger. Der vil ikke kunne tilbydes bogkasser og besøg med 
sprogstimulerende aktiviteter til daginstitutionerne. Gymnasieelever og 
skoleelever vil ikke kunne få særlig hjælp når de skriver eksamensopgaver. 
Der vil ikke kunne laves eller laves færre aktiviteter og arrangementer for 
børn generelt f.eks. også i skoleferierne. Biblioteket vil ikke kunne tilbyde 
foredrag som f.eks. streaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus 
Universitet osv. Biblioteket vil ikke, eller i mindre grad, kunne indgå i 
samarbejder med frivillige, foreninger og andre kulturaktører i kommunen 
som f.eks. lokalhistorisk arkiv, veteranforeningen, filmklub, repaircafe, 
tilbud til barslende forældre og daginstitutioner osv. Ligesom biblioteket 
ikke, eller i mindre grad, vil kunne varetage bogen kommer ordningen til 
ældre borgere, der ikke selv har mulighed for at komme på biblioteket. Der 
vil ikke eller i mindre grand kunne hjælpes med ad hoc ting som 
brevafstemning til kommune og folketingsvalg, udlevering af værnemidler, 
hjælpe ukrainske flygtninge med blanketter til opholdstilladelse osv. Det vil 
være mindre mulighed for at følge nationale indsatser og aktiviteter, som 
f.eks. fremme af børns læselys, demokratiuger osv. 
Hjemmesiden vil ikke stå så opdateret og biblioteket vil ikke, eller vil være 
mindre til stede på sociale medier. Man kan vælge f.eks. at nedlægge 
lydavisen, så skal man blot være opmærksom på, at man også mister en 
indtægt. 
Betjening En personalebesparelse vil i større eller mindre grad få 
indflydelse på bibliotekets betjente åbningstid, hvor Hørsholm Kommune i 
dag ligger i den lave ende, når vi sammenligner os med 
omegnskommunerne. Sammenligner man tallene for den ubetjente 
åbningstid er der typisk kun variationer i forhold til, om man ønsker eller 
slet ikke ønsker selvbetjening, og hvor tidligt man ønsker at åbne, og hvor 
sent man ønsker at lukke, eller om man ligefrem vil have døgnåbent. 
Beslutninger i forhold til det sidste hænger typisk sammen med, om man 
har problemer med f.eks. unge mennesker der i ydertimerne holder fest 
på biblioteket, og prisen for f.eks. et vagtselskab, der kan tilkaldes, eller 
som åbner og lukker biblioteket. 
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2020 

Hovedbiblio- 
tekets 
åbningstimer 
pr. uge med 
betjening 

Filialers 
åbningstimer 
pr. uge med 
betjening 

Hovedbiblio- 
tekets og filialers 
åbningstimer pr. 
uge med 
betjening i alt 

Hovedbiblio- 
tekets 
åbningstimer 
pr. uge uden 
betjening 

Filialers 
åbningstimer 
pr. uge uden 
betjening 

Hovedbiblio- 
tekets og 
filialers 
åbningstimer 
pr. uge uden 
betjening i 
alt 

Gentofte 67 160 227 5 470 475 
Lyngby-
Taarbæk 70 11 81 0 141 141 
Allerød 39 15 54 59 83 142 
Fredensborg 23 53 76 89 112 201 
Hørsholm 39 0 39 66 0 66 
Rudersdal 50 65 115 55 145 200 

 
 
Ved sammenligning af åbningstider og dermed service til borgerne bør 
man skelne til om biblioteket har filialer eller ej. Når man taler om 
befolkningens brug af folkebiblioteker har nærheden til et bibliotek nemlig 
stor betydning for brugen af dette.  Reduceres der i bibliotekets betjente 
åbningstid vil den sammenlignet med omegnskommunerne blive markant 
lavere.  
 
Færre på vagt til betjening giver en øget ventetid for borgeren og mindre 
tid til den enkelte låner, hvilket f.eks. vil ramme borgere der har brug for 
hjælp til selvbetjeningsløsninger i det digitale Danmark, børnefamilier der 
skal have hjælp til at finde læsning på det rette læseniveau, og 
gymnasieelever der skal have hjælp til at finde litteratur til en opgave osv. 
Det er også muligt at indskrænke den betjente åbningstid yderligere og 
derved opnå en personalebesparelse, men så sænker man samtidig 
serviceniveauet. 
 
Konsekvenser af besparelser på arrangementsbudgettet 
En besparelse på arrangementsbudgettet vil, ikke overraskende, betyde 
færre eller væsentligt færre aktiviteter og arrangementer på biblioteket. 
På børneområdet vil det betyde, at børnefamilier vil have mulighed for at 
deltage i færre aktiviteter end hidtil på biblioteket. Det vil betyde, at 
biblioteket f.eks. ikke i forbindelse med et litteraturforløb med 
folkeskolerne, som afslutning har mulighed for at tilbyde et møde med et 
stort forfatternavn for en årgang, at der ikke er aktiviteter i skoleferierne, 
børneteater osv. 
På voksenområdet vil de færre arrangementer betyde, at det f.eks. ikke er 
muligt at tilbyde bibliotekets 32 læsekredse drevet af frivillige et stort 
forfatternavn ca. en gang om året, ligesom det vil være sværere at 
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samarbejde med foreninger, andre kulturaktører og frivillige, hvor man 
typisk deler økonomien. 
 
Afledte konsekvenser af et mindre materialebudget 
En reduktion af materialebudgettet vil formodentligt give et mindre udlån, 
hvilket vil have afledte konsekvenser som færre gebyrindtægter og mindre 
eller ingen mellemkommunal refusion fra Fredensborg Kommune. 
 
Konsekvenser for det samlede budget 
Sammenligner man Hørsholm biblioteks budgettal for 2022 og med en 
besparelse på 10, 20 og 30% besparelse på budget 2022 og sammenligner 
med nettodriftsregnskab for alle landets kommuner for 2020, så vil 
resultatet se sådan ud, når man sammenligner med andre kommuner i 
Danmark. 

Hørsholm 
budgettal 2022 10% besparelse 20% besparelse 30% besparelse 

 
 
Plads ud af landets 97 
kommuner hvor højest nr. er 
kommuner der bruger mindst  

     
Hørsholm Hørsholm   84 
Lemvig Lemvig   85 
Dragør Dragør   86 
Lejre Lejre   87 
Stevns Stevns   88 
Struer Struer Hørsholm  89 
Morsø Morsø Morsø  90 
Odder Odder Odder  91 
Kerteminde Kerteminde Kerteminde Hørsholm 92 
Langeland Langeland Langeland Langeland 93 
Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk 94 
Ærø Ærø Ærø Ærø 95 
Samsø Samsø Samsø Samsø 96 
Læsø Læsø Læsø Læsø 97 

 



 

 

 

 

Stortrommen    Kr. 12.400.000 

Lilletrommen    Kr.   3.750.000 
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Resumé & Anbefaling:  Etablering af Datadrevet Porteføljeledelse 
Denne analyse er udarbejdet på baggrund af ”Kommissorium for Ejendomme og energi”.  
 
En af kommunens kerneopgaver er at skabe velfungerende rammer om velfærd for kommunens ca. 
25.000 borgere. Både politisk og administrativt arbejdes der derfor kontinuerligt med optimering af 
den kommunale ejendomsportefølje, så rammerne bedst muligt understøtter kommunens skiftende 
behov.  Bygningsmassen består af bl.a. af skoler, børneinstitutioner og bygninger til kulturelle formål 
i alt ca. 150.000 m².  
 
For at træffe de bedst mulige beslutninger når vi udvikler kommunens ejendomsportefølje, har vi 
brug for viden. Data og tilhørende analyse af data er vejen til et bedre beslutningsgrundlag. Vi har i 
kommunen allerede mange data til rådighed. Ofte er data dog svært tilgængelige og ikke koblet 
sammen. Målet med Datadrevet Porteføljeledelse er derfor at koble de eksisterende data om 
ejendomsporteføljen sammen, så de kan skabe ny viden - og identificere potentialer, så de 
kommunale ejendomme kan optimeres ud fra så vidt muligt objektive kriterier – og beslutninger 
baseres på fakta. For at gøre dette på en overskuelig måde kan vi visualisere data, så de bliver 
lettere at forstå og arbejde med.    
 
I denne indledende analyse kortlægger vi potentialerne ved visualisering af data og undersøger 
mulighederne for at etablere Datadrevet Porteføljeledelse af de kommunale ejendomme. Vi bruger 
bl.a. erfaringerne fra Databaseret Energiledelse, hvor der har vist sig et stort potentiale i brugen af 
kunstig intelligens (AI) og visualisering af energidata. I regi af Databaseret Energiledelse er der 
gennemført et pilotprojekt på Rungsted skole, hvor monitorering på rumniveau er igangsat. Og 
allerede nu ser vi, at den nye viden om hvordan bygningerne anvendes og performer kan bruges til 
at optimere ejendomsporteføljen – særligt når problemerne adresseres tværfagligt.  
 
Anbefalingen er således at gå videre med at etablere Datadrevet Porteføljeledelse af den 
kommunale ejendomsportefølje i et tværgående samarbejde drevet af Team Ejendom. En 
forudsætning for dette arbejde er bl.a. at energibesparelser forankres i Team Ejendom, så der sikres 
et fortsat fokus på energioptimeringer, der virker i praksis. Der er i Team Ejendom allokeret 
ressourcer til energiledelse samt ejendomsporteføljeudvikling, men en koordineret indsats vil kræve 
samarbejde på tværs af fagcentre. Anbefalingen kan opsummeres i følgende målsætninger:  
 
1) At etablere Datadrevet Porteføljeledelse, hvor ejendomsdata visualiseres.  

o Bedre overblik over ejendomsporteføljen – datagrundlag 
o Redskab til dynamisk porteføljeudvikling – identificere muligheder (fx ubrugte m2) og 

udfordringer (fx dårligt indeklima) 
o Forbedret anvendelse af kommunale m2 
o Beslutninger baseret på fakta 

2) Totalløsning: Et sundt indeklima og reduceret CO2 udledning via Databaseret Energiledelse 
o Indsigt i den samlede bygningsperformance – optimering af teknik & drift og Identificere 

energibesparelser 
o Dokumentation ift. indeklima 
o Optimale betingelser for brugerne 

3) Velfærd fremfor Mursten 2.0 - et opdateret koncept med afsæt i: 
o Datadrevet Porteføljeledelse  
o Samarbejde & Fællesskab - Proces og organisation på tværs af kommunen  
o Bæredygtige bygninger og Facilities management 

4) At etablere en ”Energibank” som finansieringsmodel 
o Realiserede energibesparelser samles i en pulje til finansiering af energioptimeringer og 

tværgående udvikling af ejendomsporteføljen.  
o Større optimeringsprojekter finansieres separat som bygge- og anlægsprojekter. 
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1. Formålet med Datadrevet Porteføljeledelse 
Optimering af ejendomsporteføljen vurderes til at være den potentielle indsats indenfor Energi og 
Ejendomme, der bedst kan skabe et fremtidigt økonomisk råderum.  
 
Indsatsen går imod at intensivere brugen af de kommunale ejendomme og reducere det samlede 
antal m2, så omkostninger til både energi, drift og vedligehold optimeres – uden at gå på kompromis 
med velfærd og service.    
 
1.1 Data kan skabe ny viden  
Resultaterne fra projektet Databaseret Energiledelse taler for sig selv, og repræsenterer samtidig en 
mulighed for at bygge videre på de gode erfaringer. I projektet genereres og monitoreres data, der 
kan bruges i nye sammenhænge. Derudover har kommunen ejendomsdata i en række andre 
systemer bl.a. GIS.  
 
For at skabe synergi ift. de mange data foreslås det at igangsætte indsatsen ”Datadrevet 
Porteføljeledelse”, der har til formål at generere ny viden på baggrund af eksisterende data bl.a. 
energi- og indeklimadata, der indsamles via sensorer. Herunder at koordinere de kommunale 
indsatser på tværs af fagcentre, så relevante data i de enkelte centre bliver anvendt i hele 
kommunen. På sigt ønskes der etableret sensorer på rum-niveau i alle kommunale ejendomme, så 
både indeklima og anvendelse kan optimeres.  
 
Denne indsats stemmer desuden overens med det fælles fokus på effektivisering via digitalisering. 
Når vi opnår et konsistent og ubesværet dataflow, kan data visualiseres via en simpel platform, der 
skaber overblik og kan lette arbejdet med at generere analyser og rapporter, der peger på 
muligheder for at optimere ejendomsporteføljen.  
 

 
 
Et eksempel på en datapyramide, der illustrerer vejen fra rå data til indsigt, der kan kvalificere og 
forme beslutninger, så ejendomsporteføljen kan udvikles mest hensigtsmæssigt.  
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1.2 Visualisering af data identificerer potentialer 
Når data sættes i kontekst og visualiseres, bliver det lettere at afkode udfordringer og potentialer, så 
beslutningsgrundlag kan kvalificeres. Med datadrevet porteføljeledelse kan vi identificere 
potentialer, ved bl.a. at kortlægge de spørgsmål vi vil have besvaret og på den baggrund udvikle 
strategiske visualiseringer, hvor f.eks. anvendelse, performance mv. monitoreres, så vi kan bruge 
vores ejendomme bedre.  
 
På sigt er visionen at sammenkoble 
databaseret energiledelse med 
indeklimamålinger på enkeltrum niveau, så 
vi opnår dybdegående indsigt i hvordan 
kommunale ejendommes energimæssige- 
og indeklimamæssige præstationer samt 
indsigt i ejendommenes egentlige 
anvendelse. Datadrevet porteføljeledelse 
kan være med til at skabe grobund til 
udarbejdelse af en procedure til hvordan 
Hørsholm Kommune ejendomme driftes.  
 
 
 
 
 
Eksempel på en visualisering af arealer på 
skoleområdet – Fra MOE (se bilag).  

 
 
 

2. Baggrund  
I ”Kommissorium for Ejendomme og energi” til brug ifm. budget 2023 beskrives baggrunden for 
nærværende analyse med afsæt i BDO analyse af Center for By og miljø, Databaseret Energiledelse, 
ejendomsportefølje- og investeringsstrategi Velfærd frem for mursten og Hørsholmstrategien. 
 
2.1 Ejendomme og energi 
De kommunale ejendomme skaber rammerne om de kommunale kerneydelser. De fysiske rammer 
er aldrig neutrale og skal derfor løbende optimeres i takt med udvikling af velfærdsydelser og 
demografi, så de bedst muligt understøtter velfærd og service.  
 
Derudover repræsenterer de kommunale ejendomme en væsentlig værdi og udgift, og der er i en 
årrække blevet arbejdet med en tilpasning af ejendomsporteføljen i regi af Velfærd fremfor 
Mursten, hvor målet har været at reducere antallet af m2.  
 
På udgiftssiden har der i de seneste år også været et stort fokus på bl.a. energiforbrug, og området 
er blevet omlagt bl.a. via Databaseret Energiledelse. I BOM arbejdes der målrettet med optimering 
af energi og ejendomme og Hørsholm Kommune er nu blandt landets førende indenfor anvendelsen 
af kunstig intelligens (AI).  
 
Projektet Databaseret Energiledelse har i høj grad båret frugt og resulteret i en højopløselig 
datastruktur og en verificeret el-mæssig besparelse på to ejendomme på 115.000 kr. svarende til 
11,56 ton/CO2. Der er dog blevet analyseret frem til el-mæssige potentialer for fremtidige projekter 
for 957.400 kroner svarende til 110,1 ton/CO2. Senere i år 2022 vil forbrugsdata for varmeforbrug 
også blive modtaget i analyseprogrammet. 
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2.2 Analyse af Center for By og Miljø (BOM) 
I august 2021 foretog konsulentfirmaet BDO en ANALYSE AF CENTER FOR BY OG MILJØ, som pegede 
på følgende optimeringspotentialer:  
 
På ejendoms- og FM-området peger analysen på, at kommunen har et uforløst potentiale. 
Nøgletallene viser, at Hørsholm Kommune har relativt mange kvm., og analysen vurderer, at der 
fortsat er betydeligt potentiale knyttet til at optimere/reducere ejendomsporteføljen. Det handler 
om færre kvm., men det handler også om bedre arealudnyttelse, hvor kommunen får flere arealer, 
der anvendes aktivt, så brugsintensiteten i ejendommene øges. For at fremme denne opgave med 
udarbejdelse af en porteføljestrategi m.v., blev der i forbindelse med budgetaftale 2022-2025 afsat 
500.000 kr. årligt til en medarbejder. 
 
Analysen peger også på, at Hørsholm Kommune har et yderligere effektiviseringspotentiale knyttet 
til forsyningsområdet, hvor kommunens indsats i forhold til energistyring og -ledelse med fordel 
vurderes at kunne styrkes. Det gælder fx i forhold til at få fuldt udbytte af de kommende og allerede 
foretagne investeringer i energibesparende foranstaltninger, at styrke den samlede overvågning af 
forbrugstal, få koordineret efteruddannelse af teknisk servicepersonale i forhold til el-og 
varmestyring mv.  
 
I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 500.000 kr. årligt fra 2022 og frem til 
varetagelse af opgaven med energiledelse. Der blev samtidig udmøntet en besparelse på 
energiudgifterne på 500.000 kr. i 2022, 1.000.000 i 2023, 1.500.000 i 2024 samt 2.000.000 kr. i 2025 
og frem. Som et led i at kunne reducere energiudgifterne, er langt de fleste budgetter til forsyning 
efterfølgende flyttet fra fagudvalgene til økonomiudvalget under Ejendom og service.  
 
2.3 Bæredygtighed som fælles tema for Ejendomme og energi 
Hørsholm Kommune er i en stærk udvikling, og er på vej til at blive langt mere bæredygtig. Både via 
tilgangen til opgaveløsningen på tværs af teams og via initiativer som DK2020 og 
Biodiversitetsstrategien.  
 
Hørsholmstrategien har haft stor positiv effekt og har været afgørende for at tiltrække kompetencer 
og motivere en bæredygtig udvikling. Der er dog stadig et godt stykke vej før kommunen kan leve op 
til fx dette udsagn;   
 
”Som virksomhed ønsker Hørsholm Kommune at gå med i forreste række, og vise hvordan vi som 
organisation agerer bæredygtigt både ift. CO2-udledning, den daglige drift og indkøb, samt når vi 
byudvikler og skaber nyt byggeri.” 
 
Visualisering af data og Datadrevet Porteføljeledelse er metoder til at effektuere ovenstående og 
implementere bæredygtighed i praksis på et mere overordnet niveau.  
 
2.4 Realiserede energibesparelser  
Budgettet til forsyning er reduceret med 500.000 kr. i 2022 stigende med 500.000 årligt til 2.000.000 
i 2025 og frem. Besparelsen er ved at blive realiseret. 
 
Hørsholm Kommunes samlede budget til forsyning udgør 24,3 mio. kr. hvoraf de 19,9 mio. kr. er 
afsat til varme og el. For at kunne realisere den budgetterede besparelse skal udgifterne til el og 
varme reduceres med 10 % senest i 2025. De resterende 4,4 mio. kr. er afsat til vand og renovation.  
 

Titel 
År 2021 

Besparelse i kr. Besparelse 
i CO2.[ton] 

Efterisolering af tag på Rungsted skole 
 

111.845 36,11 
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Tilpasset ventilationsdriftstider for særligt for 
skøjtetræningshal samt justering af tørkølere for 
skøjtehal 

79.298 9,12 

Tilpasset ventilationsdriftstider Hørsholm Alle 4  
 

70.743 6,79 

Tilpasset ventilationsdriftstider Rungsted Skole 
 

41.863 4,02 

Fjernvarme konvertering af Materielgården 
 

-179.948 38 

Lysoptimering hos Kulturhus Trommen 
 

27.000 2,5 

Lysoptimering på Kunstgræsbane 
 

174.000 15,3 

Lysoptimering af vejbelysning 
 

120.383 12,75 

Lysoptimering hos Ulvemosehuset 
 

10.000 0,92 

SUM 455.184 125,51 
 

Titel 
År 2022 

Besparelse i kr. Besparelse 
i CO2.[ton] 

Udskiftning af belysningsanlæg i Foyer og Bibliotek 
 

27.951 3,2 

Tilpasset ventilationsdriftstider Hørsholm Skole 
 

34.432 3,96 

Etablering af gasdetektering i P-kælder – Kulturhus 
Trommen 
 

96.701 11,12 

SUM 159.084 18,28 
 
 

3. Analyse: Datadrevet Porteføljeledelse med visualisering af data  
 
Analysen omhandler følgende initiativer;  

a) Konceptudvikling på baggrund af projektet Databaseret Energiledelse med henblik på at 
skabe overblik og datadrevet beslutninger 

b) Markedsundersøgelse og evt. konsulentbistand ifm. Etablering af Visualiseringsredskab – fx 
opsætning af ”Power BI” og brugertilpassede ”dashboards” og rapportskabeloner 

c) Pilotprojekt; Baseline der viser brugsintensitet og analyse der peger på 
optimeringsmuligheder for de dele af ejendomsporteføljen, der er monitoreret via 
Databaseret Energiledelse 

d) Oplæg til Velfærd fremfor Mursten 2.0 – baseret på Datadrevet Porteføljeledelse, der 
synliggør den faktiske brug af kommunale m2 og skaber et levende overblik over 
ejendomsporteføljen 

e) Budget og business case for etablering af Datadrevet Porteføljeledelse.  
 
Analysen omhandler ikke   

a. En komplet analyse af ejendomsporteføljen, da der kun tages afsæt i de sensorer, der er 
installeret i de kommunale ejendomme. 

b. Konkrete optimeringsforslag, men arbejder på at etablere datagrundlag og metode til altid 
at have tilgængelige data.  
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3.1 Koncept: Visualisering af data via Databaseret Energiledelse 
Som del af denne analyse er der undersøgt forskellige muligheder og koncepter indenfor 
visualisering af data. I første omgang har fokus været på at kortlægge den merværdi projektet 
Databaseret Energiledelse kan skabe, når vi arbejder med den kommunale ejendomsportefølje. I det 
følgende udfoldes et koncept baseret på resultaterne fra projektet, som bl.a. peger på en række 
synergieffekter og lavthængende frugter, som forventes høstet i de kommende år.  
 
Fig 1. 
 

 
 
På fig 1. ses et kommunalt oversigtskort over hvilke ejendomme, som enten har et ændret 
energiforbrug end tidligere eller som præsterer dårligere energimæssigt end forventet ift. 
sammenlignelige ejendomme.  
 
Dette overblik vil effektivt kunne give et indblik i indsatsområder – ejendomme der afviger vil få 
enten en gul cirkel såfremt afvigelsen er lille eller en rød cirkel såfremt afvigelsen er stor. Den røde 
cirkel vil kunne vokse i størrelsen alt efter hvor stor afvigelsen er samt ud fra hvor lang tid afvigelsen 
har stået på. 
 



Datadrevet Porteføljeledelse_Kommunale ejendomme_indledende analyse 

8 

Visualisering af gennemførte besparelser for elforbrug: 
Fig 2. 

 
 
Fig 2. viser hvilke gennemførte elbesparelser, der er verificeret gennem den kunstige intelligens.  
Man vil både kunne se om diverse energibesparelses tiltag har den forventelige energibesparelse 
eller ej. Samt kunne danne sig et overblik over hvor rentable de enkelte energitiltag har været ud fra 
investering, C02-reduktioner eller økonomisk besparelse. Data fra vandforbrug og varmeforbrug er 
endnu under udvikling ift. verificering af gennemførte besparelser. 
 
Visualisering af elforbrug – Rungsted Skole: 
Fig. 3. 
Fig 3 viser det elmæssige forbrugsoverblik der har været på Rungsted Skole. 
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3.1.1 Datavisualisering  
Visualisering af data udspringer af Business Intelligence (BI)1, hvor der arbejdes med at skabe ny 
indsigt på baggrund af data. Rå data skaber ingen værdi i sig selv. Det er først, når data sættes i 
kontekst og analyseres at de kan gøre os klogere og hjælpe os til at kvalificere vores beslutninger. 
Datavisualisering er et redskab til at 
forstå data på nye måder. Det er en 
nyere disciplin og der er en 
efterhånden mange muligheder på 
markedet. Denne analyse ridser kun 
lige i overfladen, og det kan derfor i det 
kommende forløb være gavnligt at 
samarbejde med en specialiseret 
dataanalytiker, når der skal udvikles 
løsninger til at dække Hørsholm 
Kommunes behov. 
 
 

Ovenstående illustrerer helt overordnet 
konceptet - fra formidlingen af Tableau 

 

 
1 Business Intelligence (BI) er et udtryk inden for softwareløsninger. Ordet dækker et bredt spektrum af 
softwareløsninger, som typisk trækker data ud af et eller flere kildesystemer, transformerer dem til noget 
enklere, og indsætter dem i en ny database eller struktur som er lettere for slutbrugere at anvende til 
rapportering og statistik. Et fællestræk er, at BI bruges til at skabe overblik over virksomhedens myriader af 
data. Værdien i business intelligence opstår således ved inddragelse af virksomhedens væsentlige data 
indenfor f.eks. økonomi, produktion, kundedatabaser, timeregistrering og løn. 
 
Der benyttes værktøjer som software-applikationer og analysemetoder til indsamling og omdannelse af data til 
oplysninger, som muliggør fremtidige forretningsstrategier og beslutninger.  
Kilde: da.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence  

https://da.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
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3.1.2 Brugertilpassede dashboards 
De visualiserede data kan bruges i mange sammenhænge. F.eks. kan der genereres rapporter, der 
belyser specifikke spørgsmål. Vores fokus forventes at være på at udvikle brugertilpassede 
dashboards. Et dashboard er en visualisering på et skærmbillede, der viser data f.eks. nøgletal som 
både tal og visualiseringer. Den viste data kan visualiseres på mange måder såsom via grafer, 
tabeller, pie-charts og andre visuelle elementer. På den måde bliver dataene nemmere at forstå og 
huske. Derudover kan man f.eks. ved brug af kunstig intelligens skabe mere dynamiske dashboards, 
der viser data ”live” – som ved Databaseret Energiledelse. Nedenfor ses et eksempel på at 
dahsboard, der viser nøgletal for arealer.  
 

 

Illustration fra MOE: Eksempler på kommunale Power BI rapporter.   

Udvikling af brugertilpassede dashboards skal bygge på en mere detaljeret kortlægning af behov og 
ønsker – jf. afsnit: Proces, organisering og ressourcer.  
 
3.1.3 Indsamling af data og datakvalitet 
Hele processen med at tilvejebringe data, opbevare og anvende data er selvfølgelig mere 
kompliceret end som så. Det har taget år at få etableret det nødvendige datagrundlag for 
energidata, og vi har først nu fået adgang til data vedrørende vand- og naturgasforbrug. Et 
fyldestgørende datagrundlag for samtlige kommunale ejendomme forventes at være komplet ultimo 
2022.  
 
Derudover er det vigtigt at data bliver ”renset” og håndteret rigtigt, så de let kan anvendes af 
forskellige systemer – og dermed hentes ind i forskellige typer dashboards. Nedenfor er processen 
overordnet illustreret.   
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Figur  illustrerer kort processen med indsamling, forberedelse og anvendelse af data - fra 
formidlingen af Tableau 

 
3.1.4 Case: Potentialer Rungsted Skole  
Rungsted skole har være udfordret af bl.a. store temperaturudsving og et tilhørende dårligt 
indeklima. Med dette pilotprojekt adresseres disse udfordringer med en databaseret tilgang, hvor 
der er opsat sensorer. Når datagrundlaget er på plads, bliver det lettere at identificere de bedste 
løsningsmuligheder – f.eks. kan der plantes træer foran sydfacaden, hvor lokaler ofte bliver 
overophedet og på sigt energirenoveres.  
 

 
Figur 4 Visualisering af indeklima – Rungsted Skole 
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Med dataindblik fra både energiforbrug og indeklimadata ses det gennem fig. 3 og fig. 4. at Rungsted 
Skole har udfordringer med klimaskærmen – vanskeligheder ved at opretholde 20 graders 
indetemperatur om vinteren samt overophedning om sommeren. 
 
Ved blot at analysere på fx indeklimadata om sommeren vil man kunne se overophedning – en 
løsning til dette kunne fx være, at øge beplantningen omkring ejendommen og derved opnå større 
skyggepåvirkning. 
 
På fig 3. ses små opadgående bølger hver vinter i elforbruget. Disse bølger viser, at grundlasten for 
elforbruget stiger hver vinter. Gennem dialog med brugere på adressen, blev der spurgt vha. disse 
indsigter for at finde årsagen. Grundet kuldegener opsættes der el-radiatorer hver vinter siden år 
2017.  
 
Ved at sammenholde indsigterne for både indeklimaanalyserne og elforbrug ses det, om det er en 
personafhængig adfærd eller bygningens klimaskærm, der ikke kan opretholde et komfortmæssigt 
termiskindeklima, som varierer af årstid.  
 
Det ses også at CO2-koncentrationen er lav mens der er bruger aktivitet i lokalerne – dette giver 
indsigter i, at ventilationsanlæggene virker efter hensigten og er indreguleret korrekt. 
 
Endvidere vil visualisering af både indeklimamonitoreringen samt måling af energiforbruget på 
enten bi- eller hovedmålerniveau kunne tale ind i undervisningsmiljøet samt skabe en øget 
bevidsthed omkring hvilke indflydelse hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig adfærd kan have på 
både indeklimaet men også på energiforbruget. 
 

 
 
3.1.5 Case: Virtuelt Kraftværk i Idrætsparken  
Et projekt hvor eldrevne tekniske anlæg tilbydes at stå til rådighed til at forskyde sit el-forbrug optil 
15 minutter ad gangen. (ventilationsanlæg, belysning, kompressorer). Der bestemmer selv hvor, 
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hvor meget, hvor tit og hvornår.  
Denne forskydning i elforbruget, giver nationalt en mere stabil elproduktion (i DK-øst) og gør, at 
kraftværker nemmere kan opretholde 50 Hz i forsyningsnettet. 
Ved at kraftværkerne ikke skal opstarte/nedjustere ovne spares der CO2. Ved at stille en vis elmæssig 
kapacitet til rådighed, vil man blive honoreret gennem en kontant tilbagebetaling. 
Ejer af tekniske anlæg har fuld rådighed over hvor meget, hvilke og hvor tit et givent anlæg kan stå til 
rådighed. 
  
3.1.6 Monitorering via sensorer i alle rum  
Pilotprojektet gennem DTU Compute på Rungsted skole omhandler indeklimamonitorering og 
visualisering heraf.  
Brugerne af ejendommen, vil hver især få muligheden for at bidrage med en tilbagemelding af det 
oplevede indeklima (ved en demokratisk afstemning på en visualiseringsplatform såsom en 
mobiltelefon, computer e.lign.). 
 
Der er indkøbt IoT-sensorer til overvågning af indeklimaet på enkeltrumsniveau på hele Rungsted 
Skole IoT-sensorerne måler hovedsageligt på et termiske indeklima, det atmosfæriske indeklima 
samt det akustiske indeklima. 
 
3.2 Markedsundersøgelse 
Som del af analysen har Team Ejendom været i dialog med en række kolleger samt eksterne firmaer 
med forskellige produktløsninger inden for databaseret energiledelse. Primært har der været afholdt 
møder med en digitaliseringskonsulent i Center for Økonomi og Udbud og den GIS-ansvarlige i BOM 
samt en ekstern konsulent, der har belyst erfaringerne fra en række andre kommuner. Derudover er 
der foretaget en foreløbig markedsundersøgelse, hvor der er afholdt dialogmøde med MOE 
rådgivende ingeniører samt via desk-research.  
 
Markedsundersøgelsen har til formål, at få kortlagt eventuelle optimeringsmuligheder for både nye 
såvel som eksisterende systemer. Den foreløbige konklusion er, at der tages afsæt i de systemer, der 
anvendes til Databaseret Energiledelse. 
 
3.2.1 Eksisterende digitale værktøjer - Targit & Power BI 
I Hørsholm Kommune er der allerede udviklet dashboards til forskellige typer ledelsesinformation via 
softwareløsningen Targit – jf. nedenstående illustrationer. Derudover er der indkøbt licenser til 
Microsoft Power BI.  

 
 
Targit fungerer godt, men det er et stort arbejde at integrere nye datastrukturer. Umiddelbart 
tilbyder de visualiseringsplatforme, der er tilgængelige via Databaseret Energiledelse et bedre 
grundlag for Datadrevet Porteføljeledelse. 
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Visualiseringer fra Targit.  
 
3.2.2 Inspiration fra andre offentlige bygherrer 
Team Ejendom har kigget nærmere på tilgangen til ejendomsporteføljeudvikling og datavisualisering 
hos bl.a. Aarhus universitet, der har kortlagt digitale indsatser og vurderet dem ift. den investering, 
der skal til for at komme i gang. Analysen peger på at netop visualisering er den mest værdiskabende 
lavthængende frugt. De er nu i processen med at gå fra mange ”stand-alone-systemer” til en mere 
helhedsorienteret løsning, hvor data gøres tilgængelige på tværs af organisationen. Dette har bl.a. 
krævet en data-mapping, hvor det kortlægges hvilke data, der er tilgængelige og hvad vi har behov 
for at vide.  
 
I Aalborg kommune har de etableret en samlet platform ”Smartcity”, der samler en række digitale 
redskaber så de kan bruges på tværs af organisationen – jf. nedenstående.  
 

 
 
3.2.3 MOE – visualisering af ejendomsdata 
Som en del af markedsundersøgelsen har Team Ejendom været i dialog med den rådgivende 
ingeniørvirksomhed MOE, som bl.a. tilbyder løsninger indenfor Byg- og Driftsherrerådgivning og 
Facilities Management – herunder arealforvaltning, hvor data fra bl.a. bygningsinformationsmodeller 
(BIM) anvendes til at optimere ejendomme samt udbud af driftsopgaver, vedligehold og rengøring. 
Der blev udleveret to publikationer, der er vedlagt som bilag. Nedenfor ses eksempel på rapport 
udviklet til Gladsaxe Kommune.  
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3.2.4 Energidata - Velfungerende brugervenligt Dashboard 
Ved at tilkøbe løsninger, som måler energiforbrug på andet end hovedmålerniveau – fx Energi Data, 
Energy Key eller Eniscope el.lign. vil man kunne monitorere kommunale ejendommes samlede 
energiforbrug via en åben platform og med et højere detaljeringsgrad end hidtil.  
Man vi så at sige, både kunne sammenligne den enkelte bygnings overordnet energiforbrug 
sammenholdt med bygningerne med ensartet benyttelse men også kunne detektere, hvor den 
enkelte bygning har energimæssige unødvendigheder. 
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3.3 Velfærd fremfor Mursten 2.0  
I takt med at Datadrevet Porteføljeledelse etableres, udvikles et oplæg til Velfærd fremfor Mursten 
2.0. Et godt datagrundlag med velfungerende analyseværktøj samt dashboards, der fortæller om 
bygningernes performance, vil være en nøgle til en dynamisk udvikling af ejendomsporteføljen. Det 
vil skabe mulighed for at ejendomme løbende optimeres i samarbejde med brugerne – og som en 
del af en bæredygtig porteføljestrategi.  
 
Velfærd fremfor Mursten 2.0 kan således opbygges af tre søjler, hvor Datadrevet Porteføljeledelse 
bl.a. synliggør den faktiske brug af kommunale m2 og skaber et levende overblik over 
ejendomsporteføljen. Et andet bærende element i en aktiv udvikling af ejendomsporteføljen er 
Samarbejde og fællesskab, da den faktiske anvendelse af ejendommene er kerne i den kommunale 
velfærd. Den tredje søjler omhandler Bæredygtighed herunder udviklingen af en bæredygtig 
ejendomsportefølje og bæredygtig bygningsdrift / facilities management. De tre søjler spiller i 
praksis tæt sammen, da deres succes er gensidigt afhængig af hinanden. Databaseret 
Porteføljeledelse skal således være et aktiv for hele kommunen og skabe synergi på tværs af centre 
og fagområder. Et vigtigt redskab i denne sammenhæng er således at skabe en velfungerende 
organisering af projektet og en samarbejdsmodel for udvikling af eksisterende ejendomme og 
nybyggeri.  

 
Figuren illustrerer et oplæg til de tre søjler i en bæredygtig ejendomsporteføljestrategi, der forventes 
udviklet i det videre forløb samt nogle af de initiativer, der er – eller forventes – igangsat.  
 
På Hørsholm Kommunes hjemmeside står der følgende om VELFÆRD FREM FOR MURSTEN fra den 
29.11.2019:  

VELFÆRD FREM FOR MURSTEN 

'Velfærd frem for mursten' er kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi, som går 
ud på at prioritere kernevelfærden frem for mursten ved at effektivisere bygningsdriften. Strategien 

er nedfældet i en delaftale under budgetaftalen for 2016-2019, som samtlige partier i 
Kommunalbestyrelsen står bag. 
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… 

'Velfærd frem for mursten' handler om at fremtidssikre midler til kernevelfærden. De midler opnår vi 
bl.a. ved at effektivisere Hørsholm Kommunes bygningsportefølje. Det kan både ske i form af 

frasalg, en bedre udnyttelse af bygningerne eller nybyggeri, der er bygget lige præcis til formålet. 
Det økonomiske potentiale er stort, og de realiserede økonomiske gevinster skal tilbage i 

kommunekassen til gavn for den fælles velfærd. 

… 

En vigtig forudsætning for strategien er, at kvaliteten hæves. Høj kvalitet er en drivkraft, når vi 
genplacerer vores fritidsbrugere, når vi udtænker helhedsløsninger på specialområdet, og når vi 

sammen med borgerne udarbejder helhedsplaner for vores udviklingsprojekter. 

Datadrevet Porteføljeledelse vil være et vigtigt skridt i retningen af en praktisk implementering af 
strategien. 
 
3.4 Reel bæredygtighed kræver systematik og dokumentation 
En anden fordel ved implementering af Datadrevet Porteføljeledelse vil være et systematisk fokus på 
”bæredygtighedsdata” som er bredere en blot bygningerne ressource- og energiforbrug – f.eks. CO2 
udledning og materialer. Derudover kan der på sigt arbejdes mere systematisk med Space 
Management og indretning, så f.eks. møbler er bæredygtige og genanvendes på tværs af kommunen 
som en vigtig ressource.   
 
En væsentlig forudsætning for bæredygtighed er at kunne dokumentere fremskridt og impact. I dag 
er netop data og dokumentation af bæredygtighed en af de største udfordringer i byggebranchen 
pga. den store kompleksitet. En systematisk tilgang og let digital adgang til data kan være med til at 
skubbe på udviklingen af mere bæredygtige løsninger.  
 
3.5 Indeklima kobles med Databaseret Energiledelse  
I samarbejde med Realdania, DTU og Transition står Hørsholm Kommune over for et projekt hvor 
indeklimaet kortlægges på samtlige skoler og måles ekstraordinært på enkelte lokationer. De steder 
hvor der foretages indeklimamålinger ned på enkeltrumsniveau.  
Indeklimaprojektet kobles sammen med et øvrigt projekt vedr. Databaseret energiledelse. 
 
Ved indeklimamålingerne anvendes sensorer, som også opsamler data omkring det termiske, 
atmosfæriske og akustiske indeklima. Projektet forventes at give et godt overblik over 
indeklimatilstanden i de kommunale folkeskoler. Målinger herfra skal også indgå som led i de 
forestående praksisforsøg og give dokumentation for indsatserne.  
Kommunens skoler har generelt set et rimeligt godt indeklima. Der er mekanisk ventilation på 
samtlige skoler. Driften oplever dog, at daglige, driftsmæssige opgaver til tider overskygger det 
strategiske fokus på indeklimaet.  
 
Der er umiddelbart større udfordringer med indeklimaet i dagtilbuddene end på skolerne - 
hovedsageligt pga. nedslidt bygningsmasse. 
Ved at samle målte data for indeklimaet på enkeltrumsniveau med målte data fra energiforbruget vil 
man få en mere komplet indsigt i diverse tiltags konsekvenser og den reelle bygningspræstation. 
Tilsigtede såvel som utilsigtede konsekvenser. 
 
I sammenhæng med intelligent bygningsdrift via indeklimadata og energidata vil man ligeledes 
kunne analysere en bygnings præstation ift. energieffektiv drift og bygningssundhed. 
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For at få en større indsigt de enkelte lokalers indeklimaniveau på skolerne, er der i samarbejde med 
Transition ved Nicolaj K. Bøgh aftalt en visuel screening af alle lokaler i skolerne. Screeningen er en 
visuel besigtigelse hvor hver lokale for en score ud fra hvilke parametre der er installeret i de enkelte 
lokaler, for at sikre et sundt indeklima. Parametre såsom: 

 Er der mekanisk ventilation? 
 Typer af vinduer. 
 Regulerbart varmeanlæg. 
 Type af belysning. 
 Tilstrækkeligt med dagslys. 

 
Hypotese:  
Har nordvendte klasselokaler udfordringer med sæsonbetonet varme ift. øvrige klasselokaler? Fx 
vanskeligheder, ved at holde en komfortmæssig inde temperatur om vinteren i forhold til de 
sydvendte klasselokaler? Har sydvendte klasselokaler omvendt udfordringer med overophedning om 
sommeren? 
 
Hvordan er CO2- koncentrationen, VOC-koncentrationen, skimmelrisikoen eller luftfugtigheden i de 
individuelle lokaler, som er koblet på samme ventilationsanlæg? 
 
Kan man spare energi ved at måle aktivitetsniveauet i de enkelte lokaler? Fx nedjustere både 
ventilationsbehovet og inde temperaturen i inaktive lokaler.  
Vil man kunne opretholde det gode indeklima gennem synliggørelse af det enkelte lokales 
indeklimapræstation?  
 
Ligeledes vil man kunne måle en måske elmæssige forøgelse og varmemæssige besparelse ved at 
”gøre bygningen mere tæt og bedre til at holde på varmen” gennem optimering af fx klimaskærmen. 
Hvilken indflydelse har en efterisolering/ vinduesudskiftning på varmeregningen og på elforbruget til 
fx ventilationsanlægget? 
 
Mulig løsning:  
Vi vil i projektet undersøge gennem dataindsigter, om man kan energioptimere fx klimaskærmen 
ekstraordinært steder der har særlige udfordringer med indeklimaet – uden hensyn til 
bygningsmæssige vedligeholdelse. 
VI vil arbejde på synliggørelse af det målte indeklima, energiforbrug og adfærdsregulering, som 
kunne ske gennem browserbaseret platform til den målte data gennem QR-koder i de enkelte 
lokaler, inddragelse af målinger i undervisningen eller via informationsskærme. 
 
  



Datadrevet Porteføljeledelse_Kommunale ejendomme_indledende analyse 

19 

3.6 Pilotprojekt; Etablering af Baseline  
Pilotprojekt; Baseline der viser brugsintensitet og analyse der peger på optimeringsmuligheder for de 
dele af ejendomsporteføljen, der er monitoreret via Databaseret Energiledelse. 
 
Den kunstige intelligens hos Ento Labs analyserer alle typer energiforbrug på 16 forskellige 
parametre hver time for den enkelte ejendom – der bliver genereret et unikt billede af hvilke 
parametre, der har størst indflydelse på energiforbruget - vindhastighed, vindretning, dag på ugen, 
dag på året, bestemt tid på dagen, solindstråling osv. 
 
Fig 5. 

 
Fig 5. viser hvor dominerende hver parametre er for den valgte ejendom. Hver ejendom har en unik 
visning da dominerende parametre, som kan potentielt ændre sig fra hver time. 
 
 
3.6.1 OPLÆG: Målsætninger for energiledelse i Hørsholm Kommune 
 
Fig 6. er en kladde til den interne målsætning hos Team Ejendom vedr. energiledelse. Målsætningen 
er hverken ledelsesmæssigt eller politisk vedtaget.  
 

 

  



Datadrevet Porteføljeledelse_Kommunale ejendomme_indledende analyse 

20 

3.6.2 Datamapping – hvilke data har vi i dag? 
For at få et overblik over hvilke data, vi allerede har tilgængelige er det nødvendigt at foretage en 
datamapping. I figuren nedenfor ses den indledende analyse med afsæt i Databaseret Energiledelse.  
 

  
Fig. 7. Viser hvilken data der modtages i dag samt hvor den sendes hen. 
”Energi Data - Min Energi” er stiplet, da administrationen er kommet med en anbefaling om at 
udvide eksisterende systemer med denne løsning – implementeringen af anbefalingen er hverken be- 
eller afkræftes. 

I det videre forløb skal der kigges bredere ud i kommunen, hvor også andre typer data og 
ejendomsdata fra bl.a. vedligeholdssystemet DBD skal kortlægges. På sigt kan vi således besvare 
spørgsmål om bl.a. brugsintensitet og optimeringsmuligheder. På den baggrund kan der udarbejdes 
potentialeanalyser på både rumniveau i samarbejde med brugerne og mere generelle analyser på 
ejendoms- og porteføljeniveau.  
 
3.7 Formidling af data på de enkelte ejendomme  
Som udgangspunkt formidles indeklimadata på Rungsted Skole for det enkelte rum gennem en QR-
kode. QR-koden scannes med en mobil enhed med kamera hvorefter der gives adgang til det enkelte 
rum indeklima data når det ønskes. 
 
Der pågår undersøgelse om andre metoder, som fremviser direkte indeklimadata som en permanent 
installation – enten via en simpel lampe, der lyser i et varierende farvespektrum alt efter 
luftkvaliteten eller via et display, som viser reelle data og dertilhørende kurver. Diverse løsninger for 
datafremvisning skal afklares på tværs af involverede fagcentre.  
 
Både energidata og indeklimadata kan tilgås gennem mobile enheder hvor datafremvisninger kan 
skræddersyes til den enkelte bruger – fx niveau for tekniske servicemedarbejdere, niveau for 
lægmand eller specialist tilgang. 
 
Det tekniske servicemedarbejdere se seneste døgns forbrug for energi, få sms-anvisninger ved 
pludselig opståede alarmer eller se dagligt CO2-udledning holdt op med samme dag sidste år. 
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Informationsskærme i offentlige tilgængelige arealer kan begrænses til at vise energi- eller 
indeklimaniveauet ift. normen. En indikation om den enkelte bygning højt, mellem eller lavt ift. 
lignende bygninger på landsplan eller ift. gældende lovgivning. Specialisttilgangen kan vise 
højkvalitets data for det enkelte område samt fremvise historisk data. 
 
3.8 Budget og business case for etablering 
Budget og business case for etablering af Datadrevet Porteføljeledelse. Der vil være stor synergi ift. 
energioptimering. De afsatte energimidler kan delvist anvendes til opsætning af sensorer.  
 
3.8.1 Budget 
 
Nedenstående tabel viser alle udgifter fra år 2021 og 2022, der har været ifm. ekstern 
energirådgivning, etablering af databaseret energiledelse samt udgifterne for etablering af 
indeklimamåling på enkeltrumsniveau på Rungsted Skole. 
 

 
 
På baggrund af ovenstående er administrationen kommet med en anbefaling om at udvide 
eksisterende systemer via et nyt system; ”Energi Data - Min Energi”  
 
Denne løsning kan være med til at realisere og dokumentere et yderligere besparelsespotentiale. 
Investeringen vil være på 800.000 kr. samt et årligt abonnement på 135.000 kr. (er stiplet i fig. 7). 
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Denne investering vil sikre et dataoptag på bi-målerniveau. Ved at opsamle data på bi-måler niveau 
vil man kunne følge energiforbrugerne. Man vil kunne kortlægge hvad et ventilationsanlæg, 
belysningsanlæg, varmeanlæg forbruger samt hvad et solcelleanlæg producere.    
 
Derudover skal der forventes mindre udgifter til tilpasning af dashboards i ”Energi Data - Min Energi” 
– alternativt i et lignende system eller via Targit. Derudover skal der kræver projektet et 
ressourcetræk i form af medarbejdertimer til videreudvikling af koncept og Velfærd frem for 
Mursten 2.0 som et tværkommunalt initiativ.  
 
3.8.2 Finansieringsmodeller 
 
Der foreligger en anlægsbevilling til Energioptimering, der går t.o.m. år 2022 på ca. 9 mio.kr., som er 
delvist opbrugt. Derudover arbejdes på forskellige metoder til at finansiere fremtidige energi- og 
porteføljeoptimeringsprojekter; 
 

1. Energibesparelser samles i en ”Energibank”, hvor summen af besparelser samles og 
kanaliseres over i energioptimeringer og udvikling, så vi sikrer en kontinuerlig optimering af 
ejendomsporteføljen.  

2. Anlægsbevillinger til specifikke optimeringsprojekter – her kan de årlige besparelser sikre en 
form for tilbagebetaling.  
 

Alternativt kan der f.eks. laves en ”opstartsbevilling”, der skubber projektet godt i gang, eller der kan 
optages lån/kassekredit.  

 
Potentialer ud fra analyse via databaseret 
energiledelse – pågår (priser fra år 2022) 

Investering – 
skal beregnes 
 

Forventet 
besparelse i 
kr./år 

Forventet 
besparelse i 
CO2.[ton] 

Optimering af varmeforbrug Usserød skole  200.000 26 
Optimering af varmeforbrug Hørsholm 
Idrætspark 

 308.000 31 

Optimering af varmeforbrug Hørsholm 
Skole 

 480.000 47 

Optimering af varmeforbrug Kulturhus 
Trommen 

 303.000 28 
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Optimering af elforbrug Hørsholm 
Idrætspark 

 410.000 46 

Optimering af elforbrug Kulturhus 
Trommen 

 64.000 8 

Fjernvarmekonvertering af Jægerhuset  82.000 10 
Fjernvarmekonvertering af Rungsted Skole  Pågår 73 
Fjernvarmekonvertering af Ulvemosehuset  20.000 4,5 
Fjernvarmekonvertering af Margrethelund  185.000 35 
Fjernvarmekonvertering af Skovvænget  152.000 25 
SUM  2.204.000 333,5 

 

3.8.3 Referencetal og benchmarking  
Fig.8 ses Ento Labs benchmarking mellem Hørsholm Kommunes egne ejendomme. 
Det ses bl.a. hvilke ejendomme der har det størst elforbrug, højeste menneskelige aktivitet, højeste 
elmæssige grundlast. 
 

 
 
 
3.8.4 CO2 besparelser  

 
Hørsholm Kommune som virksomhed udleder omkring årligt 4.100 tons og har fokus på at 
nedbringe udledningen og bidrage til Parisaftalen. Parisaftalen anno 2015 har Danmark forpligtet sig 
i at reducere sit nationale CO2-udledning med 40 procent inden år 2030 sammenholdt med 
udledningsniveauet i år 1990. 
  
Tidligere har Hørsholm Kommune bidraget med nedbringelse af CO2-udledning ved at være en del af 
Klimakommunen. I Klimskommunen forpligtede Hørsholm Kommune sig i en årrække til en årlig CO2-
reduktion på 2 procent for Kommunen som virksomhed. 
 
Senest har Hørsholm Kommune tilsluttet sig DK2020, hvorpå der skal udarbejdes en handleplan for 
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fremtidige CO2-reduktioner for Hørsholm Kommune som geografisk område i overensstemmelse 
med Parisaftalen. 
 
Databaseret energiledelse bidrager til et led i DK2020, hvor det dokumenteres hvilke indsatser 
Hørsholm Kommune som virksomhed foretager sig på egne ejendomme. 
 
3.8.5 Besparelsespotentialer ved bedre udnyttelse af m2  
Energimæssigt viser ovenstående store besparelsespotentialer. Pilotprojektet indikerer desuden, at 
der er et potentiale i at se, i hvilket omfang de enkelte rum reelt benyttes i løbet af en dag. En bedre 
rumudnyttelse vil dog ofte kræve en mere fleksibel indretning, bookingsystemer, adgangskontrol 
mv., så f.eks. flere brugergrupper kan anvende de samme arealer til forskellige eller relaterede 
formål.  Datadrevet Porteføljeledelse kan på sigt synliggøre rumudnyttelsen og dermed de konkrete 
potentialer, som vil skulle indfries i tæt samarbejde med brugerne.  
 
 

4. Proces, organisering & ressourcer  
 
Næste skridt mod Datadrevet Porteføljeledelse er at formalisere projektet, afsætte ressourcer og 
etablere et team/projektgruppe på tværs af fagcentrene, der kan drive projektet og sikre at data 
anvendes i alle dele af kommunen. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

De 3 overordnede målsætninger kan f.eks. foldes ud via nedenstående delmål:  

1) Etablering af Datadrevet Porteføljeledelse  
a. Evaluering af pilotprojekt på Rungsted Skole – baseline og foreløbige resultater  
b. Formaliseret projektorganisation på tværs af fagcentre 
c. Konceptudvikling i samarbejde med fagcentre – etablering af fælles visualiseringsredskaber, 

der formidler data, og skaber et fælles beslutningsgrundlag – på både strategisk, taktisk og 
operationelt niveau 

d. Dialog med skolerne ift. brug af data – herunder hvordan data kan indgå i undervisningen 
 

2) Totalløsning: Et sundt indeklima 
a. Indeklima målere/sensorer etableres i hele ejendomsporteføljen  
b. Kortlægning af det samlede energiforbrug for hver ejendom 

 
3) Velfærd fremfor Mursten 2.0 – en bæredygtig ejendomsporteføljestrategi 

o Kortlægning af behov og ønsker 
- Hvad er need to have & nice to 
have? (På opstartsworkshop)

o Detaljeret data-mapping 
– hvad har vi og hvad mangler?

o Oplæg til fælles projektplan 

o Dashboards skitseres 
pba. roller / behov

o Projektplan detaljeres

o Dashboards designes og kobles med 
data – gradvis implementering

o Test, tilpasning mv.
o Etablering af sensorer på rum-

niveau
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Koncept, proces og organisation reetableres på tværs af kommunen og skal ses sammen med 
udvikling af bæredygtighed på bygge- og anlægsområdet og udvikling af en samarbejdsmodel på 
bygge- og anlægsprojekter.   
 
I den videre proces med etablering af Datadrevet Porteføljeledelse forventes det desuden mere 
præcist at kortlægge behov og spørgsmål, som ønskes besvaret i de enkelte fagcentre. Derefter kan 
vi via en datamapping se om vi allerede har data, der belyser disse områder – eller om vi skal 
tilvejebringe yderligere data, så det fælles beslutningsgrundlag styrkes. Der ligger således fortsat et 
stort arbejde foran os, hvor også risici ift. datasikkerhed og ressourcer skal vurderes mere præcist.  
 
 
4.1 Oplæg til organisering 
 
Nedenstående oplæg til organisation skal bearbejdes i samarbejde med ledelse og udvalgte 
medarbejdere i de enkelte fagcentre og tager derfor udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer, 
der er nødvendige for at sikre forankring og fremdrift.  
 
 

 
 
 
4.2 Plan for etablering af sensorer  
Etablering af sensorer på Rungsted Skole tog ca. 2 måneder. Der er lavet et løst estimat på, at det vil 
tage ca. 12 måneder at etablere sensorer på samtlige daginstitutioner, skoler, Kulturhus Trommen 
og i hele Hørsholm idrætspark. 
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5. Digitalisering og øvrige udviklingspotentialer  
 
Potentialet ved digitalisering og brug af data er stadig kun realiseret i meget begrænset omfang 
inden for byggeri og anlæg. Dele af byggebranchen er ved at være godt med, og anvender bl.a. 
digitale bygningsinformationsmodeller (BIM), simuleringer, visualiseringer i Virtual Reality (VR), og 
drift ved hjælp af Augmented Reality (AR), hvor virkeligheden suppleres med informationer f.eks. via 
en brille. Dertil kommer en række andre digitale redskaber til at planlægge og visualisere byggeriet. 
Her er desuden et stort potentiale indenfor borger- og brugerinddragelse. Driftsoptimering har et 
særligt stort potentiale og der kan på sigt f.eks. arbejdes med digitale tvillinger, hvor driften 
optimeres via en digital ”kopi” af bygningen. F.eks. kan drift og vedligehold optimeres via ”predictive 
maintenance”, hvor sensorer og kunstig intelligens fortæller, hvor der skal sættes ind – før 
komponenter går i stykker - så nedbrud kan undgås.   
 
Det valgte IoT-system for indeklimamålingerne på Rungsted Skole er et åbent system som på 
simpelvis kan udbygges. Systemet laver sit eget LoraWAN-netværk (Low Power, Long Range, Wide 
Area Network). Netværket er låst for offentlig adgang og kræver log-ins men er uafhængig af 
bygninger, kommunegrænser. Man opbygger et netværk hvor tilslutningsmulighederne er fleksible. 
 
Andre kommuner bruger fx et LoRaWan-netværk til rutevejledning for borgere til nærmeste ledige 
p-pladser, el-ladestandere, nærmeste offentlige toilet, tømning af offentlige skraldespande eller 
ledige shelterpladser. Dette skaber et stort udviklingspotentiale ift. drift af offentlige arealer. 
 
Ejendomsporteføljen kan derudover med fordel ses som fælles ressource og materialebank (via 
materialepas for alle bygninger), hvor vi via digitale redskaber og Space Management deler de 
arealer der er til rådighed. Dette fordrer en koordineret indsats og indretning, hvor også 
bookingsystemer, inventar mv. optimeres så ejendomme og arealer kan anvendes fleksibelt og 
understøtte kommunen som helhed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bilag 
 

1. KL - Kommunernes datastrategi: DATA – en nøgleressource i et bæredygtigt samfund, 2022 
2. Transport, Bygnings- og Boligministeriet: Strategi for digitalt byggeri, januar 2019 
3. MOE publikation: FM-i-BIM 
4. MOE publikation: Eksempler på Kommunale Power BI rapporter.
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1.0 Sammenfatning 
Økonomiudvalget har i forbindelse med forhandlinger om budget 2023-2026 bestilt en 
effektiviseringsanalyse, der undersøger og identificerer om øget brug af digitale løsninger, kan være 
middel til frigivelse af medarbejderressourcer på udvalgte velfærdsområder.   
 
På baggrund af indsamlede erfaringer fra andre kommuner og KL samt egne erfaringer, vurderer 
Hørsholm Kommunes administration, at der er et potentiale for at frigøre medarbejderressourcer med 
øget brug af udvalgte digitale løsninger. Effektiviseringsanalysen peger dog på, at der ikke er et 
kortsigtet effektiviseringspotentiale forbundet med at øge brugen af digitale løsninger, fordi øget 
digitalisering i første omgang kræver investeringer og mange implementeringsressourcer. Optimering 
af arbejdsgange med digitale løsninger og ændringer af kommunikationskanaler, kræver en høj digital 
modenhed hos medarbejdere i organisationen, hvis forandringerne skal skabe reel værdi. En digital 
modenhed som administrationen arbejder på at højne, men som på nuværende tidspunkt ikke er på et 
niveau, hvor det er muligt at gennemføre digitale transformationer på velfærdsområderne med hurtige 
besparelser som resultat. I et langsigtet perspektiv vurderer administrationen dog, at målrettede 
investeringer i udvalgte digitale løsninger og ny teknologi kan skabe økonomisk råderum over tid. 
 
Ældreområdet er et område med stort potentiale i forhold til digitalisering. Derfor afgrænses 
nærværende effektiviseringsanalyse til at fokusere på øget brug af digitale løsninger på ældreområdet, 
da det er et velfærdsområde, hvor der i en række kommuner allerede findes velafprøvede digitale 
løsninger og teknologier, med dokumenteret værdiskabelse. Derfor er området et godt sted at begynde 
en digital transformation i Hørsholm Kommune. Samtidig er ældreområdet et velfærdsområde under 
stort pres pga. de aktuelle rekrutteringsudfordringer, og derfor vurderes det også at kunne tilføre stor 
værdi til området at øge digitaliseringen af opgaveløsningen med henblik på at frigive hænder.  
 
Effektiviseringsanalysen foreslår fire indsatser, som der kan træffes politisk beslutning om at igangsætte 
med målet om at frigøre medarbejderressourcer over tid. Alle indsatser, som igangsættes, skal følges 
op af en konkret businesscase, der løbende evalueres, så værdiskabelsen sikres.  
 
Overblik over de fire foreslåede indsatser, som uddybes på side 8-13: 
 
1. Skærmløsninger i hjemmeplejen  

Det foreslås at afsætte midler fra 2024 og frem til indkøb, afprøvning og implementering af 
skærmløsning i hjemmeplejen. Det betyder, at udvalgte borgere kan modtage en 
hjemmehjælpsydelse over en skærm i stedet for et fysisk besøg i hjemmet. Det kan fx være til 
hjemmeplejeopgaver som medicindispensering, påmindelse om medicin samt tryghedsbesøg og 
information om ernæring.  
Estimeret investering: 300.000 kr. i 2024, 200.000 i 2025, 150.000 i 2026 og frem.  

 
2. Pulje til at understøtte den digitale udvikling  

Det foreslås at afsætte midler i 2023-2026, som kan anvendes til at afprøve forskellige digitale 
løsninger på ældreområdet i mindre skala, som på sigt kan udbredes og skabe effektivisering af 
arbejdsgange og øge kvaliteten i opgaveløsningen. Konkret foreslås det, at administrationens 
budgetønske for 2023-2026 til Social- og Seniorudvalget om midler på 1.000.000 kr. årligt 
imødekommes (se driftsønske ”Velfærdteknologi”, Politikområde: 41, Nr.: SSU2).  De afsatte midler 
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kan forvaltes af Social- og Seniorudvalget, hvor administrationen løbende lægger forslag op til 
politisk beslutning om, hvad midlerne bruges til.  
Investering: 1.000.000 kr. fra 2023 og frem.  

 
3. Indkøb af flere velfærdsteknologiske hjælpemidler  

Det foreslås at afsætte midler til afprøvning og indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler af 
mere lavteknologisk karakter til permanent brug på kommunens fire plejehjem, således at 
hjælpemidlerne afprøves og indkøbes uden at være individuelt bevilget af hjælpemiddelkontoret.  
Estimeret investering: 600.000 kr. fra 2023 og frem  

 
4. Gentænk velfærden med digitalisering og teknologi  

Det vurderes, at et fokuseret arbejde med arbejdsgangsanalyser, hvor der kigges på at udnytte 
kommunikationskanaler bedre, tilbyde borgere digitale alternativer til analoge møder eller 
forbedre eksisterende digitale services, kan effektivisere og frigive medarbejderressourcer over tid. 
Det foreslås derfor, at administrationen igangsætter arbejdsgangsanalyser på Sundhed- og 
Omsorgsområdet i 2024*, som skal undersøge, hvordan arbejdsgange eller servicerejser kan 
optimeres med et eller flere digitale tilbud, - med målet om at effektivisere og frigive ressourcer.  
*2024 foreslås, fordi denne indsats kræver en høj digital modenhed hos medarbejderne, som administrationen arbejder på at øge i 
2023-2024.  
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2.0 Digitaliseringspotentialet i Hørsholm Kommune  
Digitalisering er et velkendt og afprøvet middel til effektivisering samt til at udvikle og øge kvaliteten i 
opgaveløsningen. I seneste budgetaftale for 2022-2025 blev aftaleparterne enige om, at øget 
digitalisering fortsat skal bidrage til at udvikle og sikre fremtidens velfærd i Hørsholm. Der skal konkret 
arbejdes på:  
 

- Øget brug af teknologi på velfærdsområderne bl.a. med fokus på at afhjælpe de betydelige 
rekrutteringsproblemer, vi står overfor  

- Digital arbejdsplads på rådhuset og automatisering af administrative processer bl.a. ved hjælp 
af robotics.  

 
Som følge af arbejdet med robotics, blev der med budgetaftale 2022-2025 besluttet, at 
administrationsbudgettet reduceres med -200.000 i 2022, -300.000 i 2023, -400.000 i 2024   
og -500.000 årligt fra 2025 og frem. Og målet er, at der over tid kan frigøres flere ressourcer.   
 
Administrationen arbejder løbende med ovenstående mål fra budgetaftalen, og generelt er der godt 
gang i den digitale indsats i Hørsholm Kommune. I en interviewrunde med kommunens 8 centerchefer 
i 1. kvartal af 2022, blev det klart, at der er rigtig mange ideer og initiativer til digital udvikling. Faktisk 
var der minimum 2-3 digitale initiativer i støbeskeen i hvert center med forskellige bundlinjer som fx 
øget kvalitet i services, opfyldelse af lovkrav, effektivisering mv. Antallet af automatiserende 
robotprocesser er også øget, og har skabt værdi i kommunens fagcentre. Denne analyse undersøger og 
identificerer, hvorvidt en fortsat øget digitalisering på et velfærdsområde kan effektivisere 
opgaveløsningen og skabe økonomisk råderum. 
 
Det er Hørsholm Kommunes administrations vurdering, at der er et potentiale for at frigøre 
medarbejderressourcer med øget brug af digitale løsninger, men erfaringerne fra øvrige kommuner og 
KL samt egne erfaringer tegner et billede af, at økonomiske råderum først genereres over længere tid, 
fordi digitale løsninger i første omgang kræver investeringer og lange implementeringsprocesser.  
 
Ud fra administrationens nuværende erfaring med implementering af robotteknologi i 2021 og 2022, 
vurderes det, at der ikke på nuværende tidspunkt kan findes yderligere besparelser ved 
automatiserende robotteknologi i Hørsholm Kommune. Derfor er robotteknologi ikke en del af 
forslagene i denne analyse. Analysen fokuserer derimod særligt på digitaliseringspotentialet på det 
udvalgte velfærdsområde: ældreområdet, af flere årsager:  
 
1. Ældreområdet er et område med meget velafprøvet teknologi, som har skabt dokumenteret værdi. 

KL beskriver det generelle billede af området således:  
 
”På Sundhed- og Ældreområdet er man generelt mere digitalt moden end det samlede 
billede på tværs af alle fagområder. Det gælder både i forhold til at sætte strategisk 
retning og velfungerende styring på tværs af området. Det skyldes blandt andet det 
strategiske arbejde med velfærdsteknologi gennem de seneste år. Området er særligt 
modent i forhold til tekniske forudsætninger […]. Samtidig er man på området langt med 
inddragelsen af borgernes behov og udvikling af løsninger målrettet borgerne. Området 
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er mindre modent hvad angår udvikling af digitale kompetencer, datafaglighed og 
dataforståelse mv. hos ledere og medarbejdere […].1” 

 
Der findes altså et godt teknologisk fundament på ældreområdet, som Hørsholm Kommunes 
administration kan gribe ud efter. Man skal dog, som KL også bemærker, have for øje, at der 
skal arbejdes med de digitale kompetencer hos bl.a. medarbejderne, for at komme i mål med 
løsningerne og værdiskabelsen på området.  

 
2. De nuværende og de kommende rekrutteringsudfordringer peger på, at vi de næste år skal 

gentænke servicen på flere fagområder- heriblandt sundheds- og ældreområdet. Et stigende antal 
ældre kræver et større behov 
for medarbejdere, og den 
nuværende mangel på 
arbejdskraft sætter kom-
munens velfærdsydelser 
under pres. Det handler altså 
om at gøre kommunen i stand 
til, på nye måder, at kunne 
levere de ydelser, som vi er 
forpligtiget til. Analysen 
foreslår derfor at investere i 
digitalisering på ældreområdet 
de kommende år, med fokus 
på at frigive medarbejderressourcer og øge kvaliteten i velfærdsydelser, så vi også kan levere god 
service i fremtiden. Det er dertil administrationens vurdering, at erfaringer fra ældreområde kan 
fungere som løftestang til at øge den digitale modenhed og digitaliseringsgraden i resten af 
organisationen på sigt.   

  
 

2.1 Byggestenene til den videre digitale transformation 
Det nuværende potentiale for at skabe værdi med øget digitalisering bestemmes bl.a. af det digitale 
ståsted, som Hørsholm Kommune står ved i dag. Digital udvikling inkluderer i høj grad en 
ressourcekrævende forandring af organisationen, og medarbejderne skal kunne omsætte de 
forandringer, som digitalisering og brug af ny teknologi skaber. Man taler mange steder om en 
organisations digitale modenhedsniveau, når man kigger på potentialet for at skabe værdi med 
digitalisering. Digital modenhed handler om, hvor godt en organisation evner at se, hvordan digitale 
løsninger kan hjælpe én med at løse opgaver lettere og smartere, og at kunne bruge de digitale 
løsninger, så de skaber værdi. Viden om en organisations digitale modenhedsniveau kan give indsigt i 
organisationens mulighed for at skabe succes med digitaliseringsprojekter, og hvor der kan sættes ind 
for at øge succesraten. 
 
Hørsholm Kommunes direktion og centerchefer har i 2. kvartal af 2022 svaret på KLs 
modenhedsvurdering (spørgeskema) i forbindelse med en workshop faciliteret af KL. Vurderingen gav 

 
1 Kilde: https://videncenter.kl.dk/fagomraader/sundhed-og-aeldre/digital-modenhed-paa-sundhed-og-aeldreomraadet/ 

Figur 1: Forventet udvikling i antallet af ældre borgere i Hørsholm Kommune 
2022-2032

https://videncenter.kl.dk/fagomraader/sundhed-og-aeldre/digital-modenhed-paa-sundhed-og-aeldreomraadet/
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et samlet resultat på 55% på en skala fra 0-100%, hvor 100% er det højeste modenhedsniveau. 
Resultatet viste, at Hørsholm Kommune i nogen grad evner at se, hvordan digitale løsninger kan hjælpe 
med at løse opgaver lettere og smartere, og at kunne bruge de digitale løsninger, så de skaber høj 
værdi. Med en score på 55% er der altså et rimeligt fundament, men også et forbedringspotentiale, så 
organisationen kan få endnu mere ud af digitale løsninger og dertilhørende gevinster. KLs 
modenhedsvurdering konkluderede endvidere, at organisationen med fordel kan blive bedre til at 
sætte rammer op for understøttelsen af de digitale strategier, herunder finansiering af udviklingen og 
systematisk evaluering af målene. Endvidere kigge på hvordan kommunen har organiseret og 
formaliseret beslutninger om digital udvikling, samt om der er sat passende ressourcer af til at nå 
strategiske mål med digitalisering og ny teknologi. På baggrund af denne konklusion, fokuserer analyses 
indsatser også på understøttende tiltag til de strategiske ambitioner om øget digitalisering. 
 
Arbejdet med digitalisering på ældreområdet er endvidere også defineret af Center for Sundhed og 
Omsorgs strategi for velfærdsteknologi, som blev politisk godkendt i 2020. Strategien bygger på at 
velfærdsteknologi skal fungere som teknologisk understøttelse og forstærkning af f.eks. tryghed, 
fleksibilitet, mobilitet og livskvalitet. Teknologien er især rettet mod ældre borgere, personer med 
kroniske sygdomme eller psykisk sygdom og borgere med handicap samt medarbejderne, der arbejder 
med disse målgrupper. Teknologierne skal gøre det muligt at levere velfærdsydelser, der matcher den 
enkelte borgers unikke behov. Teknologiske og digitale løsninger skal kunne understøtte borgerens 
fysiske handlinger og selvhjulpenhed, understøtte borgerens oplevelse af struktur i hverdagen eller kan 
understøtte borgerens kommunikation og sociale relationer. Ydermere er strategiens prioritering, at 
der som udgangspunkt kun tages modne teknologier i brug. Det vil sige teknologier, hvor andre 
kommuner har haft positive resultater, og hvor der kan drages nytte af andres erfaringer.  

Strategien sætter altså mål og retning, og velfærdsteknologi skal således bl.a. bruges som middel til at 
understøtte kerneopgaven og opnå den højst mulige livskvalitet for den enkelte borger. Ser man på 
fagområdets aktuelle digitale udvikling vidner denne dog om, at styringen og understøttelse af 
strategiens mål med fordel kan forstærkes. Center for Sundhed og Omsorg søgte fx i budgetproces 
2022-2025 midler til afprøvning og implementering af digitale og/eller velfærdsteknologiske løsninger 
til forskellige målgrupper i forlængelse af strategiens visioner. Løsningerne var: 

 Indkøb af nyt digitalt journaliserings- og lagerstyringssystem til kommunens hjælpemidler,  
 Interaktive skærme til styrkelse af rehabilitering på de midlertidige pladser for borgere med 

kognitiv funktionsnedsættelse og kompetenceudvikling 
 Indkøb af velfærdsteknologi til sansestimuli hos beboere på plejecentrene. 

Budgetønskerne blev ikke tilgodeset af det politiske udvalg, og administrationen arbejder lige nu alene 
videre med afprøvning af et nyt system til journalisering og lagerstyring af kommunens hjælpemidler, 
men de øvrige tiltag er ikke kommet videre fra idé pga. manglende finansiering.  
 

Den digitale udvikling i 
kommunen er også 
påvirket af nationale 
faktorer, som krav fra 
regeringen og 
samfundsmæssige 
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udfordringer som rekruttering af medarbejdere. Regeringen har i maj 2022 udgivet Danmarks 
Digitaliseringsstrategi: Sammen om den digitale udvikling2, der sætter den digitale kurs med fokus på 
bl.a. sikkerhed, udvikling og løft af danskernes og virksomhedernes digitale kompetencer. 
Kommunernes Landsforening (KL) har hertil udgivet en Digitalisringspolitik3 og en Fælles Offentlig 
Digitaliseringsstrategi4 i 2022, der også sætter visioner for kommunernes digitale vej. Ambitionen er 
bl.a. at øge det digitale samfund for at frigive hænder. Den forventede store mangel på arbejdskraft 
sætter kommunernes serviceleverancer under pres. Den offentlige sektor forventes at have et 
ekstrabehov på 44.000 ansatte i 2030, hvilket arbejdsstyrken ikke kan indfri. For at kunne løse de 
kommunale opgaver i fremtiden, kræver det en omstilling af den måde, vi i dag løser opgaverne på. Her 
kan digitale løsninger og bedre udnyttelse af nye teknologier og data være et middel til at gentænke og 
effektivisere arbejdsgange samt finde nye måder at levere service på.  
 
At øge digitaliseringen kan dog også være en udfordring for mindre kommuner, fordi omkostningerne 
til it-systemer ofte er de samme uanset kommunestørrelse, – dvs. en kommune på fx 50.000 borgere 
betaler det samme for et givent it-system, som en kommune med 25.000 borgere. Dette sætter mindre 
kommuners økonomi under pres og er en væsentlig udfordring for den digitale udvikling i Hørsholm 
Kommune.  

 

3.0 Indsatser til at øge brug af digitale løsninger på ældreområdet 
På baggrund af ovenstående viden vil administrationen frembringe forslag på fire indsatser, der kan 
sættes i gang i løbet af 2023-2026. Det er administrationens vurdering, at der er et potentiale for at 
skabe økonomisk råderum over tid med digitale løsninger, men det kræver først et fokus på afprøvning 
af og investering i løsninger, som, baseret på andre kommuners erfaring, har effektiviseringspotentiale. 
Digitalisering er en meget kompleks størrelse, og der findes eksempler på, at en digitale løsning virker 
og frigiver tid i den ene kommune og ikke i en anden, fordi gevinstpotentialet ved digitalisering er 
påvirket af mange faktorer, herunder fx geografi, IT-systemlandskab og digital modenhed. 
Effektiviseringspotentialet skal vurderes, når en digital løsning har vist sig anvendelig i kommunen. 
Derfor sættes fokus først på afprøvning og implementering af løsninger, som har skabt værdi i andre 
kommuner. Denne proces skal føre frem til, at et effektiviseringspotentiale kan udregnes.  

Det er op til politisk beslutning at udpege, hvilke indsatser, der skal igangsættes og afsættes ressourcer 
til i budget 2023-2026. Indsatserne skal følges op af en business case, som der løbende genbesøges 
med fokus på at udregne fremtidigt effektiviseringspotentiale. 

Opstartstidspunkter for de fire indsatser 

Placeringen af de fire indsatser er afstemt med igangsættelsen af øvrige projekter, som indsatserne er 
afhængige af. Derfor er indsatserne ikke indsat i kronologisk rækkefølge.  

 

 
2 Læs udgivelsen her: https://fm.dk/media/25845/danmarks-digitaliseringsstrategi-sammen-om-den-digitale-udvikling_web.pdf 
3 Læs udgivelsen her: https://www.kl.dk/media/49991/gentaenk-velfaerden-kommunernes-digitaliseringspolitik.pdf 
4 Læs udgivelsen her: https://www.kl.dk/media/50514/den-faellesoffentlige-digitaliseringsstrategi-2022-2025.pdf 

https://fm.dk/media/25845/danmarks-digitaliseringsstrategi-sammen-om-den-digitale-udvikling_web.pdf
https://www.kl.dk/media/49991/gentaenk-velfaerden-kommunernes-digitaliseringspolitik.pdf
https://www.kl.dk/media/50514/den-faellesoffentlige-digitaliseringsstrategi-2022-2025.pdf
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Indsats 1: Skærmløsning i hjemmeplejen 
 

Forslag:  
Administrationen foreslår, at der:  

 træffes politisk beslutning om at afsætte midler i 2023-2026 til afprøvning og implementering 
af skærmløsning i hjemmeplejen, ca. 300.000 kr. i 2024, 200.000 i 2025, 150.000 i 2026 og 
frem. 

Sagsfremstilling: 
Mange kommuner har i dag implementeret skærmløsninger, som benyttes til virtuelle besøg hos 
borgere, der modtager hjemmepleje. Det vil sige, at nogle borgere modtager hjælp fra hjemmeplejen 
over en skærm i stedet for et fysisk besøg i hjemmet. Det kan fx være til hjemmeplejeopgaver som 
medicindispensering, påmindelse om medicin samt tryghedsbesøg og information om ernæring. 
Administrationen ser et voksende behov for, at skærmbesøg også afprøves i Hørsholm Kommune - 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.  

I 2023 forventes opstart af et telemedicinsk projekt med skærmløsning for KOL- og Hjertepatienter i 
Hørsholm kommune. Patienterne kan via skærm og måleudstyr indtaste værdier, som overvåges af en 
specialiseret sygeplejerske, og konsultationer foregår over skærm. Ved disse telemedicinske løsninger 
undgår borgeren at skulle møde fysisk ind til konsultation. Projektet vil være med til at modne 
fagområdet digitalt og øge viden om skærmbesøg, som vil komme et senere projekt med skærmbesøg 
i hjemmeplejen til gode, hvorfor projekt med skærmbesøg i hjemmeplejen anbefales at opstarte i 2024, 
i forlængelse af det telemedicinske projekt.  

Økonomi (bundlinjer):  

I første omgang kræver denne indsats en økonomisk investering til at afprøve en skærmløsning, der 
skal øge det digitale servicetilbud og sikre bedre kvalitet og tryghed for borgere. Flere kommuner har 
over tid opnået effektivisering ved teknologien, hvilket også forventes at være et langsigtet potentiale 
i Hørsholm. Det forventes at opstarten kræver en investering på ca. 300.000 kr. i 2024, 200.000 i 2025, 
150.000 i 2026 og frem. 

Eksempler på anvendelse af skærmløsninger i andre kommuner:

 I Haderslev Kommune er man i færd med at gentænke ældreplejen. I stedet for at ældre medborgere visiteres 
til plejehjem, kan sensorer og skærme i hjemmet give borgeren mulighed for at blive i eget hjem længere. 
Teknologien skal sikre borgerens tryghed, ved at plejepersonalet altid er digitalt forbundet. De kalder 
projektet ”Plejehjem i eget hjem”. 

 I Haderslev Kommune har de også oprettet et nyt hjemmeplejedistrikt, kaldet e-Distrikt, hvor det bærende 
element er hjemmepleje- og rehabiliteringsydelser med velfærdsteknologi. Dvs. at borgere, som i dialog med 
kommunen visiteres til e-Distrikt, tilbydes hjemmeplejeydelser som er understøttet af digitale løsninger.

 Viborg kommune har også stor værdi af skærmbesøg. I dag er 12 pct. af de fysiske besøg omlagt til 
skærmbesøg, hvilket frigiver ressourcer i hjemmeplejen samtidig med, at borgerne opnår en større grad af 
fleksibilitet i deres tilbud. Det skal dog nævnes, at Viborg har været i gang siden 2014 og vejen til at have nået 
12 pct. har derfor været tidskrævende.
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Indsats 2: Pulje til understøttelse af den digitale udvikling 
 

Forslag: 
Administrationen foreslår, at der: 

 politisk træffes beslutning om at afsætte midler i 2023-2026, som kan anvendes til at afprøve 
digitale løsninger på ældreområdet i mindre skala, som på sigt kan udbredes og skabe 
effektivisering af arbejdsgange, øget livskvalitet for borgere og sikre kvaliteten i opgaveløsningen. 
Konkret foreslås det, at administrationens budgetønske for 2023-2026 til Social- og Seniorudvalget 
om midler på 1.000.000 kr. fra 2023 og frem imødekommes, da disse midler vil dække behovet i 
denne indsats (se budgetønske ”Velfærdteknologi”, Område 41, Nr.: SSU2). 

 træffes politisk beslutning om, at de afsatte midler forvaltes af Social- og Seniorudvalget, hvor 
administrationen løbende lægger forslag op til politisk beslutning om, hvad midlerne bruges til. 

Sagsfremstilling 
Modenhedsvurderingen af Hørsholm Kommune viser, at der med fordel kan fokuseres på at styrke den 
økonomiske understøttelse af kommunens strategi og visioner for digitalisering, så den digitale 
udvikling sikres bedre. Det vil være fordelagtigt at få skabt økonomisk råderum til investeringer i 
afprøvning og test af nye teknologier, som på sigt forventes at have effektiviseringspotentiale ved en 
større udrulning. Lignende ønske er tidligere imødekommet, da der med budgetaftalen for 2018-2021 
blev afsat 1 mio. kr. i anlægsmidler til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene, som dog 
blev sat i bero på grund af genopretningsplanen og senere fjernet med budgetaftalen for 2020-2023. 

Denne analyses konklusioner støtter op om og anbefaler, at administrationens budgetønsket til Social- 
og Seniorudvalget omkring en pulje til velfærdsteknologiske løsninger imødekommes. Der er ansøgt 
om, at der årligt afsættes puljemidler på 1.000.000 kr. til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger.  
Dele af denne pulje kan gå til at sikre den digitale udvikling på ældreområdet.  

Yderligere vil det være fordelagtigt, at prioriteringen af, hvad de afsatte midler anvendes til, sker via 
politisk beslutning. Dette sikrer gode dialoger om den digitale udvikling og stiller krav til, at der sættes 
politiske mål for, hvor den digitale udvikling skal hen. 

Eksempler på, hvad midlerne kunne bruges til:   

1. Døgnrytmelys på plejehjemmene 
2. Indkøb og afprøvning af Virtual Reality, som middel til fx at arbejde med bekæmpelse af ensomhed.  
3. Afprøvning af digitale træningstilbud, hvor borgerne kan modtage individualiseret træning i eget hjem.  
4. Afprøvning af sensorteknologi, der kan fremme tryghed hos den ældre. Fx ved at kunne kontrollere om 

en borger er faldet eller om han/hun har taget sin daglige medicin.  
5. Øvrige muligheder: Medicindosering, digital vagtplanlægning eller kunstig intelligens til at forudse 

træningsbehov. 
 

Økonomi (bundlinje):  
Midlerne skal bruges til at teste teknologi og digitale løsninger, som forventes at kunne skabe værdi i 
opgaveløsningen, sikre økonomisk effektivisering over tid samt øge kvalitet for borgeren og/eller 
arbejdsmiljø for medarbejdere. Budgetønske: 1.000.000 kr. årligt fra 2023 og frem.  
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Indsats 3: Indkøb af flere velfærdsteknologiske hjælpemidler 
 

Forslag:  
Administrationen foreslår, at der: 

 træffes politisk beslutning om at afsætte midler på 600.000 kr. fra 2023 og frem til afprøvning 
og indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler til permanent brug på kommunens fire 
plejehjem, således at hjælpemidlerne afprøves og indkøbes uden at være individuelt bevilget.  

Sagsfremstilling: 
Kommunen har i dag en række lavteknologiske 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.  

Mange af hjælpemidlerne bevilges til borgere på plejehjem, og det er administrationens vurdering, at 
flere af disse løsninger, der ikke er specialdesignet til en given borger, med fordel kan indkøbes og 
afprøves mere bredt på plejehjemmene, således at hjælpemidlerne kan indgå som fast inventar på 
plejehjemmene til gavn for flere borgere og medarbejdere. Hvis fx en kuglelænestol kan afprøves og 
indkøbes til et af vores demensplejehjem, vil lænestolen kunne gavne alle de beboere med uro og 
måske udadreagerende tendenser, hvor plejepersonalet vurderer, at beboeren kan profetere af at 
benytte stolen. 

Behovene er ikke de samme på de fire plejehjem, og det vil derfor være vigtigt at afprøvning og 
indkøb foretages af det enkelte plejehjem, eventuelt i samarbejde med hjælpemiddelkontoret. 

Nogle eksempler på velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kan afprøves og indkøbes på 
plejehjemmene er: 

- Vendbare sengebunde (bedre brug af ressourcer i aften- og nattetimerne og mere ro hos borgeren) 
- Demenshjælpemidler og lavteknologiske hjælpemidler til sansestimuli, aktivitet eller ro (stimuli der 

aktiverer eller beroliger borgeren) 
- Uddannelse i brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler og i metoder til at arbejde med sansestimuli 
- Velfærdsteknologiske specialplejesenge (større selvhjulpenhed og bedre arbejdsmiljø) 
- Kuglelænestole og andre lænestole med effekt for borgere med en demenssygdom (stimuli, der 

beroliger borgeren) 

Forslaget kræver, at der foretages en undersøgelse af, hvorvidt plejehjemmene har den fornødne 
depotplads til at opbevare indkøbte hjælpemidler, der ikke er i brug. 

Økonomi (bundlinje) 
En øget brug af lavteknologiske hjælpemidler, såsom specialiserede plejesenge på plejehjemmene 
vurderes at give en højere kvalitet i servicen og forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø. Budgetønske 
estimeret: 600.000 årligt fra 2023. 

Midlerne kan enten afsættes i en samlet pulje, som plejehjemmene kan søge eller, der kan afsættes 
et beløb til hvert plejehjem. Om der er en økonomisk gevinst forbundet med en eventuel større 
udbredelse skal undersøges. Administrationen vurderer, at indsatser omkring afprøvning og indkøb af 
velfærdsteknologiske hjælpemidler på plejehjemmene kan opstartes i 2023.  
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Indsats 4: Gentænk velfærden med digitalisering og teknologi 
 

Forslag 
Det foreslås, at udvalgte arbejdsgange og servicerejser gennemgås med fokus på enten at tilbyde 
borgere et digitalt alternativ til analoge møder, udnytte billigere kommunikationskanaler bedre eller 
optimere en digital service, som derigennem kan effektiviseres og frigive hænder.  

Administrationen foreslår, at der: 

 politisk træffes beslutning om, at administrationen i 2024 igangsætter analyser på Sundhed- og 
Omsorgsområdet, der skal undersøge om arbejdsgange eller servicerejser kan optimeres med 
et eller flere digitale tilbud, - med målet om at frigive medarbejderressourcer.  

Sagsfremstilling  
KL har i maj 2022 udgivet politikken ”Gentænk Velfærden”5 som sætter retning for arbejdet med 
digitalisering i kommunerne, hvor deres primære budskab og anbefaling er, at kommunerne skal 
gentænke velfærden med digitalisering og teknologi for at være rustet til fremtidens udfordringer. 
Ifølge KL kan arbejdsgangsanalyser give anledning til at finde steder, hvor vi helt eller delvist kan 
gentænke velfærden med teknologi og herigennem skabe effektiviseringer. Der arbejdes allerede 
løbende på denne indsats i dele af organisationen. Fx har Borgerservice og Team Digitalisering igangsat 
indkøb af en chatbot til www.horsholm.dk, da chatbotten vurderes at have potentiale til, over tid, at 
flytte nogle borgerhenvendelser fra telefonkanalen til chatbot-platformen.  

Indsatsen med at gentænkte velfærden kræver en høj digital modenhed i organisationen og indebærer 
ressourcetræk på involverede medarbejdere. En forudsætning for at opstarte denne indsats er derfor, 
at medarbejdere på fagområdet er klædt på med digitale kompetencer til at løfte den. Derfor anbefales 
det først at igangsætte denne indsats på Sundhed- og Omsorgsområdet i 2024, så vi sikrer, at 
medarbejdere har det rette digitale mindset til at gentænke services med teknologi.   

 
Økonomi (bundlinje) 
Indsatsen har primært fokus på at skulle frigive medarbejderressourcer i opgaveløsningen, samtidig 
med, at borgeren oplever samme eller bedre kvalitet i servicen. Det er en tidskrævende indsats som 
skal understøttes af det centrale Digitaliseringsteam, der er forankret i Center for Kultur, It og 
Digitalisering. Som opstart kræver denne indsats kun medarbejdertid. 

 
5 Link til Gentænk Velfærden: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/gentaenk-velfaerden/  

Eksempel på arbejdet med at forbedre en digital service:

Odense Kommune har haft succes med at kigge på borgernes servicerejse og sparet tid i ansøgningen til ældre- og 
handicapbolig. Ved at arbejde med en ny selvbetjeningsløsning får medarbejderne stort set ikke længere 
ansøgninger, de skal afvise, hvilket kan mærkes på arbejdsopgaverne. Der kommer også færre opkald om, hvorvidt 
borgerne er i målgruppen til en bolig. 

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/gentaenk-velfaerden/
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3.1 Forudsætninger for succes med indsatserne 
Administrationen vil her fremhæve tre nødvendige forudsætninger for at få succes med indsatserne: 

1. Digitale kompetencer hos medarbejderne: En forudsætning for alle indsatserne er, at der i 
businesscases og implementeringsplaner indtænkes ressourcer til udvikling af digitale 
kompetencer hos medarbejdere. Når der indføres ny teknologi eller en digital løsning kræver det 
nye kompetencer og en adfærdsændring, som medarbejderne skal klædes på til at kunne 
håndtere. Det er nemlig langt fra alle medarbejdere som er fortrolige med det digitale. Et godt 
eksempel er plejehjemmene, som sidste år fik et antal tablets til dokumentation og 
medicinregistrering, som betød at medarbejderne nu skulle have en tablet med som 
arbejdsredskab. Den nye arbejdsgang blev af mange oplevet som en stor omvæltning og 
implementeringen har krævet tid og ressourcer, fordi forandringen til at have en skærm med i det 
daglige arbejde har krævet stor tilvænning.  
 
Som en start på arbejdet med digitale kompetencer anskaffer Center for Sundhed og Omsorg i 
2023 en app kaldet MySkills, som giver lederne mulighed for at arbejde systematisk med 
medarbejdernes kompetenceudvikling.  Derudover vil der i hver enhed i Center for Sundhed og 
Omsorg udpeges en dedikeret velfærdsteknologisk ressourceperson, som skal være med til at 
sætte digitalisering og velfærdsteknologi på dagsordenen. Ressourcepersonerne skal være med til 
at modne organisationen hen imod større digitaliseringsparathed og fremme en kultur omkring at 
tænke velfærdsteknologiske og digitale løsninger ind i hverdagen. En af de kommende tiltag bliver 
at udarbejde en kampagne omkring at få øje på idéer til brug af digitale løsninger i det daglige 
arbejde. Kampagnen skal udarbejdes sammen med de velfærdsteknologiske ressourcepersoner 
og repræsentanter fra enhederne. 
 

2. Kompetenceudvikling af borgerne: Når vi øger det digitale tilbud til borgerne, skal vi sikre os, at 
borgerne har kompetencerne til at være digitale. 20% af danskerne har i forskellig grad 
udfordringer i det digitale samfund, og med et voksende antal ældre i Hørsholm Kommune, skal vi 
indtænke digital inklusion6. Det kan fx gøres ved at skabe et stærkere it-frivillighedsnetværk, 
klæde medarbejdere med borgerkontakt i ældreplejen bedre på til at kunne understøtte den 
ældre i at begå sig digitalt, samt at gøre det nemmere at få hjælp til det digitale af 
familiemedlemmer og andre støttepersoner via digitale fuldmagter. Arbejdet med øget digital 
inklusion er en ressourcekrævende opgave for kommunen. Det kræver, at kommunens 
medarbejdere selv får højnet deres digitale kompetencer, så de er i stand til at klæde borgerne 
bedre på. Derfor vil administrationen sætte fokus på at øge borgernes digitale kompetencer i 
forlængelse af arbejdet med medarbejderne digitale kompetencer øges.  
 

3. Et solidt teknisk fundament: På samme måde som kompetenceudvikling er et nødvendigt fokus, så 
er et stærkt teknisk fundament også afgørende for, at den digitale udvikling lykkes. Digitale 
projekter vil derfor også kræve en investering i teknisk udstyr og ofte et behov for øgede 
driftsmidler. Denne forudsætning skal også tænkes ind i fremtidige fremlagte businesscases. Vi 
skal sikre at gammel eller manglende IT-udstyr ikke bliver en hindring for at yde effektiv service og 
velfærd. 

 
6 Med digital inklusion menes, at der skal være fokus på, at alle kan være med i det digitale samfund. 
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 INDLEDNING 

Hørsholm Kommune har bedt BDO om at analysere beskæftigelsesområdet. Analysen er en op-
følgning på en optimeringsanalyse fra 2020, som indeholder en række forslag til, hvordan udgif-
terne kan reduceres uden at det går ud over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. De fleste 
optimeringsforslag blev godkendt. Formålet med denne analyse er at følge op på analysen fra 
2020 og vurdere om der er yderligere optimeringspotentialer.  

Det handler om en status for udgiftsniveauet og en fornyet status for kommunens omkostnings-
effektivitet på beskæftigelsesområdet, herunder at få foretaget en vurdering af: 

• Hvordan står indsatsen i dag ift. forholdet mellem ressourceforbrug, serviceniveau og 
resultater? 

• Er der potentialer for yderligere optimering af indsatsen i kommunen med afsæt i den 
aktuelle indsats? 

• En tættere vurdering af effektiviteten i kommunens tilbudsside og særligt vurdering af 
om der fortsat er potentiale i omlægning af indsatser. Det omfatter fx vurdering af: 

• Om indsatserne for aktivitetsparate unge og voksne kan omlægges og derved blive billi-
gere og/eller mere effektiv? 

• Vil omlagte og mere effektive indsatser kunne rummes inden for rammerne af hhv. Un-
gehuset og Jobhuset? 

• Om brugen af FGU og andre indsatser for unge har fundet den rette balance?  

• Kan der reduceres yderligere i indsatsen, hvis Hørsholm Kommune anlægger en tilgang 
om minimumsindsats på beskæftigelsesområdet? 

Analysen er gennemført primært som en datadrevet analyse. Hørsholm Kommune har bidraget 
til analysen gennem fremskaffelse af data, deltagelse i opgørelser af ressourceforbrug og dialog 
om resultater. Resultaterne af analysen er således løbende blevet kvalificeret i dialog med en 
styregruppe bestående af ledelsen og udvalgte medarbejdere fra beskæftigelsesområdet. Resul-
taterne og tolkningen af resultater skal dog ses som BDO’s vurderinger og analyse af potentialer 
med baggrund dataanalysen, som er kvalificeret gennem dialogen.  

I denne afrapportering er der først en kort introduktion til resultaterne af analysen. Herefter 
præsenteres forslag til optimeringer af ressourceforbrug, indsatser og resultater.  
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 RESUME 

I dette afsnit er der foretaget en kort opsamling på de væsentligste resultater af de gennemførte 
analyser, som ligger til grund for vurderingen af optimeringspotentialer i denne rapport.  

En indsats der har rykket sig betydeligt de seneste år  

Siden analysen af beskæftigelsesområdet i 2020 har indsatsen i Hørsholm Kommune rykket sig 
betydeligt i retning af en mere omkostningseffektiv indsats. Udgifterne er reduceret betydeligt, 
og indsatsen er rykket i retning af mere inddragelse af virksomheder og flere samtaler med bor-
gerne i stedet for tilbud og mentorindsats. Det har drevet omkostninger nedad, og samtidig er 
det sket på en måde, hvor der leveres gode resultater.  

Antallet af ydelsesmodtagere er især i 2022 reduceret ganske betydeligt og mere end det ses i 
omkringliggende kommuner med sammenlignelige rammevilkår og hele landet. De gode resulta-
ter skaber et forøget kommunaløkonomisk råderum. Det rummer samtidig et potentiale for at 
reducere indsatsen alene af den grund, at der er færre borgere i målgruppen for den beskæfti-
gelsesrettede indsats.    

Enhedsomkostningerne er på niveau med andre kommuners 

Hørsholm anvendte samlet ca. 27 mio. kr. på beskæftigelsesindsats i 2021. Det er ressourcer, der 
går til jobcenterdrift og til at give beskæftigelsestilbud til de borgere, der er i målgruppen for 
beskæftigelsesindsatsen. Ressourceforbruget er reduceret med 10 mio. kr. siden 2019. 

Med dette udgiftsniveau har Hørsholm Kommune enhedsomkostninger, der er på niveau med an-
dre kommuner, der har indgået i en tilsvarende opgørelse af enhedsomkostninger. Hørsholm 
Kommune har i 2021 en gennemsnitlig udgift på 26.300 kr. pr. fuldtidsperson på tværs af alle 
ydelser mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 25.200 kr. pr. fuldtidsperson. Tages der 
højde for statens medfinansiering af ordinær uddannelse og Hørsholms målgruppesammensæt-
ning, så ligger enhedsomkostningerne på niveau med andre kommuner.  

Flere områder har en god omkostningseffektivitet men enkelte områder rummer fortsat po-
tentiale for optimering 

Hørsholm Kommune har lavere eller tilsvarende enhedsomkostninger ift. gennemsnittet af kom-
muner for 6 ud af 10 målgrupper. Særligt indsatsen for sygemeldte, borgere i ressourceforløb 
eller integrationsprogram synes i dag at være tilrettelagt, så det opnås gode resultater samtidig 
med et relativt lavt ressourceforbrug. Her ses der en omkostningseffektiv indsats.  

For grupper tættest på arbejdsmarkedet (dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodta-
gere og fleksjobvisiterede) peger analysen på, at der kan være et potentiale for at styrke resul-
taterne. Der er gode rammer for indsatsen for disse grupper og lidt ringere resultater i 2021. Der 
ses dog i 2022 et meget stort fald også i disse grupper i Hørsholm, som styrker billedet af, at der 
også er sket et løft i resultaterne for disse målgrupper.  

Mulighed for reduktion i omkostninger til aktivitetsparate 

På enkelte områder har Hørsholm dog stadig høje enhedsomkostninger. Det gælder i særlig grad 
indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Her er det et højt ressourcetræk på 
både sagsbehandling og indsats, der er omkostningsdrivende. Det følges samtidig af gode resul-
tater i indsatsen for målgruppen. Det er BDO’s vurdering, at der i indsatsen for de aktivitetspa-
rate er et potentiale for at reducere enhedsomkostninger for grupperne, uden at det påvirker 
resultaterne. 

Analysen afdækker, at de højere omkostninger til aktivitetsparate til dels er en følge af, at der 
anvendes mange ressourcer på relationsopbygning med borgere gennem 1-1 kontakt. Hørsholm 
Kommune har relativt flere ressourcer til at drive kontaktforløbet med borgerne og skabe en god 
relation med de aktivitetsparate. Det understøttes af mentorer og virksomhedskonsulenter, hvor 
der også er afsat relativt mange ressourcer. Det tegner et billedet af en indsats, hvor de aktivi-
tetsparate borgere får et meget højt serviceniveau, og hvor der er rum til at tilpasse indsatsen 
til den enkelte borgers behov.  Det kan bl.a. ske gennem en endnu højere grad af prioritering af 
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ressourcer samt et styrket samspil mellem sagsbehandler, virksomhedskonsulenter og mentor om 
indsatsen.  

Målgrupperne for indsatsen tilbydes et højt serviceniveau og mere virksomhedsvendt indsats 

I denne analyse peger resultaterne på, at Hørsholm Kommune også har styrket produktiviteten 
siden 2020. Kommunen leverer i dag et relativt højt serviceniveau ift. samtaler med de forskel-
lige målgrupper. Der er også et billede af at virksomhedsvendt aktivering, der fylder langt mere 
i indsatsen for målgrupperne. Der er dog fortsat en mindre intensiv anvendelse af beskæftigel-
sestilbud. Til gengæld synes tilbuddene for især målgrupper langt fra arbejdsmarkedet at være 
effektive ift. at skabe afgang til uddannelse og job. Det gælder også Jobhuset, som synes at 
bidrage positivt til gode resultater, for de grupper der er længst fra arbejdsmarkedet.  

Og ungeindsatsen synes at være godt balanceret  

Den gode balance mellem resultater og omkostninger gælder også ungeindsatsen. Analysen peger 
på en ungeindsats, der leverer meget gode resultater. Det kan sammenstilles med et ressource-
forbrug, der kun er lidt over gennemsnittet, selvom målgruppen er lille og har meget forskellige 
behov. Tilbuddene til ungegruppen, herunder Ungehuset, synes også at bidrage positivt til Hørs-
holms gode resultater.  

BDO’s forslag til optimering af indsatsen  

BDO vurderer med afsæt i analysen, at der samlet set i dag er begrænsede optimeringspotenti-
aler i området, som kan hentes uden risiko for, at resultaterne af indsatsen bliver påvirket. Dog 
er der områder, hvor det efter BDO’s vurdering er muligt at opnå en besparelse med en begræn-
set risiko for resultaterne. Det handler primært om at tilpasse udgiftsniveauet til en ny situation, 
hvor der i dag er færre borgere i indsatsen, og tilpasse udgifterne for især aktivitetsparate, hvor 
der er et meget højt ressourceforbrug. 

Hvis kommunen vælger at forfølge en strategi med minimumsindsats for alle målgrupper, så 
rummer det en mulighed for større besparelser på drift af jobcenter og tilbud. Det vurderes 
samtidig at rumme en betydelig risiko for en mindre agil indsats, ringere resultater og flere 
borgere på forsørgelsesydelser, end der ellers vil kunne opnås. Det er BDO’s vurdering, at en 
minimumsindsats kan komme til at indebære merudgifter til forsørgelsesudgifter for kommunen 
der overstiger besparelsen på drift – også på kort sigt.  
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 STATUS FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDET I 
HØRSHOLM KOMMUNE 

Analysen i 2020 pegede på, at Hørsholm Kommune havde et potentiale for at reducere udgif-
terne til offentlig forsørgelse ved at styrke resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Andelen 
af borgere på offentlig forsørgelse var relativt høj ift. nogle af de kommuner, som Hørsholm 
kommuner normalt sammenligner sig med – herunder Allerød og Rudersdal – bl.a. i kraft af en 
høj andel af borgere på førtidspension og fleksjob og en høj tilgang til disse områder. Analy-
sen pegede bl.a. på, at der var behov for at få skabt et større fokus på udvikling ud mod ar-
bejdsmarkedet og styrke resultaterne her frem for at afklare borgerne over mod de perma-
nente forsørgelsesydelsesområder.    

Denne analyse peger på, at Hørsholm har fået bremset udviklingen over mod førtidspension fra 
2019 til nu, hvilket står i kontrast til mange andre kommuner og hele landet, hvor der er en til-
vækst i gruppen. Der er samtidig – især i det seneste år fra maj 2021 til april 2022 - også skabt 
en samlet mere positiv udvikling i den samlede gruppe af offentlige forsørgelsesydelsesmodta-
gere. Det giver en god indikation af, at det er lykkedes at fastholde gode resultater i beskæfti-
gelsesindsatsen, selvom jobcentrets bevillinger til indsats er blevet reduceret.   

Udviklingen i antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser bidrager til det økonomi-
ske råderum 

Fra 2019 til nu har antallet af borgere på offentlig forsørgelse i høj grad været påvirket af et 
stigende antal borgere på dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp som følge af Corona. Efter 
ophør af Corona-restriktionerne er antallet af borgere på forsørgelse faldet støt. I Hørsholm 
Kommune er faldet større end i de omkringliggende kommuner med sammenlignelige rammevil-
kår og hele landet, jf. figur 1.    

Det har en stor betydning for det kommunal-
politiske råderum. Finansieringen af offent-
lige forsørgelsesudgifter er sat sådan sam-
men, at der er økonomiske incitamenter til 
at skabe gode resultater ift. at reducere an-
tallet af borgere på offentlig forsørgelse. 
Når kommunen har en mere positiv udvikling 
end andre kommuner, kan kommunen såle-
des beholde en del af den økonomiske ge-
vinst der ligger i, at færre borgere har brug 
for offentlig forsørgelse.  

Hvis Hørsholm Kommunes udvikling havde 
været som i andre kommune med sammen-
lignelige rammevilkår, ville antallet af bor-
gere på offentlig forsørgelse være ca. 100 
fuldtidspersoner højere, end det var i april 
2022. Det svarer til en kommunaløkonomisk 
virkning på ca. 11 mio. kr. på årsplan.   

I perioden maj 2021 – april 2022 har der væ-
ret en særligt positiv udvikling i antallet af 
ydelsesmodtagere på dagpenge, kontant-

hjælp og uddannelseshjælp. De to sidste grupper har i særdeleshed været omfattet af en gunstig 
udvikling ift. andre kommuner.  

Sammenlignet med øvrige sammenligningskommuner er Hørsholm Kommune i 2021 og 2022 i sær-
lig grad lykkedes godt med at nedbringe antallet af fuldtidspersoner blandt de grupper, der er 
længst fra arbejdsmarkedet. Aktivitetsparate og borgere på ressourceforløb og førtidspension.  

Samlet betyder udviklingen, at Hørsholm Kommune i dag står i en gunstig situation med et lavere 
antal borgere med behov for en beskæftigelsesrettet indsats end før Corona. Det kan i sig selv 

Figur 1: Udviklingen i antallet af fuldtidsper-
soner indekseret, 2019 til april 2022 
 

 

Kilde: Jobindsats.dk og BDO’s beregninger. Opgørelsen omfatter 

også førtidspension.  

Anm: Sammenligningskommuner er kommuner der ligger umiddelbart 

omkring Hørsholm eller har rammevilkår der ligner Hørsholms i Ho-

vedstadsområdet. Det er Allerød, Rudersdal, Gentofte, Lyngby-Taar-

bæk, Egedal, Vallensbæk og Dragør Kommuner.   
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give anledning til en frigørelse af ressourcer eller mulighed for at investere i en endnu mere 
intensiv indsats.   

Afgang til job og uddannelse kan styrkes endnu mere for dele af målgruppen  

Faldet i antallet af borgere på offentlig forsørgelse kan skyldes flere forhold. Meget af afgan-
gen sker til job og uddannelse, men faldende tilgang, borgere der går på pension, anvender til-
bagetrækningsordninger, flytter el. er også med til at påvirke udviklingen. Derfor har analysen 
også omfattet et kig på afgang til job og uddannelse, som en mere direkte indikator for jobcen-
trets effektivitet.  

Her peger analysen på, at en del af nedgangen i ydelsesmodtagere i 2021 også skyldes, at Hørs-
holm Kommune leverer gode resultater i form at en større afgang til job og uddannelse end an-
dre kommuner. Det gælder især unge, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og syge-
meldte.   

Hørsholm Kommune har også målgrup-
per, hvor der med baggrund i resulta-
terne synes at være et forbedringspo-
tentiale ift. at få flere i job og uddan-
nelse. Det gælder især dagpengemodta-
gere og jobparate kontanthjælpsmodta-
gere samt fleksjobvisiterede ledige, 
hvor kommunen ikke leverer helt så 
gode resultater, som det ses i andre 
sammenlignelige kommuner.  

Det skal bemærkes, at det er et billede 
på afgangen i 2021. Det kan have æn-
dret sig med den relativt markante ned-
gang i ydelsesmodtagere, der har været 
i Hørsholm den første del af 2022 

Det skal samtidig bemærkes – især for 
jobparate og fleksjobvisiterede - at en 
del af kommunens succes med at holde 
antallet af førtidspensionister i ro, 
handler om at fastholde arbejdsmar-
kedsperspektivet længere for målgrup-
perne på offentlig forsørgelse. Det bety-
der også, at der fastholdes borgere, 
hvor vejen til arbejdsmarkedet er lang, 
og hvor det kan være vanskeligere at skabe afgang til job og uddannelse.    

Tabel 1: Afgangsrater til job og uddannelse for 
de enkelte målgrupper 2021 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets database DREAM og BDO’s beregnin-
ger. 

Anm: Afgangsrater er opgjort for alle uger, en person er på ydelsen i 
perioden. Hvis en person er på ydelsen i en given uge, opgøres det om 
personen er selvforsørgende 13 uger senere.  Afgangsraten er dermed 
givet ved summen af uger med selvforsørgelse divideret med summen 
af uger på ydelsen. Selvforsørgelse dækker over job, SU, fleksjob, vok-
senlærlinge, servicejob, rotationsvikarer og anden selvforsørgelse 
(inkl.  flytning til udlandet). Fleksjob og ledighedsydelse er opgjort ift. 
ledighedsydelse. Klyngekommunerne er forskellige indenfor hvert ydel-
sesområde, hvor kommuner med sammenlignelige rammevilkår inden-
for forskellige ydelser er udpeget. Det har afsæt i VIVE’s rammevilkårs-
beregninger der også ligger til grund til Beskæftigelsesministeriets job-
centerbenchmark.  

Afgangsrate Hørsholm

Klynge af 

kommuner med 

sammenlignelige 

rammevilkår

Procentvis 

afvigelse

Dagpenge 30,3% 34,9% -13,1%

Kontanthjælp mv. jobparat 19,0% 25,1% -24,1%

Kontanthjælp mv. aktivitetsparat 7,4% 4,8% 53,7%

Uddannelseshjælp m.v. i alt 19,1% 14,2% 34,7%

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse u. program12,2% 11,7% 4,4%

Revalidering 6,9% 8,0% -13,4%

Sygedagpenge og jobafklaring 39,8% 38,6% 3,1%

Fleksjob og ledighedsydelse 13,5% 15,8% -14,5%

Ressourceforløb 2,1% 2,1% -0,7%
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 OMKOSTNINGER TIL BESKÆFTIGELSESIND-
SATSEN  

I 2020 pegede analysen på, at Hørsholm Kommune havde relativt høje udgifter til beskæftigel-
sesindsatsen. Udgifter til mentor og beskæftigelsestilbud var drivere for de relativt høje en-
hedsomkostninger. Indsatsen ud mod virksomheder var lavere prioriteret – en indsats, som der 
er evidens for en god virkning af. Derfor var en del af konklusionen, at der kunne reduceres i 
udgifterne uden et effekttab ved at omlægge indsatsen mere over mod indsats ude på virksom-
heder og neddrosle aktiviteten i mentorordninger og andre beskæftigelsesrettede tilbud, her-
under kommunens egne tilbud i Jobhuset og Ungehuset.      

I denne analyse er der fortaget et fornyet tjek på udgiftsniveauet, som viser, at Hørsholm efter 
de vedtagne besparelser er lykkedes med at reducere omkostningerne til beskæftigelsesindsats 
og også har reduceret udgifterne på den forudsatte måde. Udgiftsniveauet er fortsat for nogle 
målgrupper på et højere niveau end det ses for andre kommuner, men samlet ligger kommunen 
på et niveau tæt på gennemsnittet med en høj prioritering af den virksomhedsrettede indsats.  

Udgifter til beskæftigelsesindsats er reduceret med 10 mio. kr. fra 2019 til 2021  

Hørsholm Kommune anvendte i 2021 samlet 26,7 mio. kr. i beskæftigelsesindsatsen på admini-
stration og indsats i beskæftigelsesområdet. Det er udgifter til medarbejdere i jobcentret, der 
har kontakten med målgrupperne samt udgifter til de tilbud, der gives som led i en beskæftigel-
sesrettet indsats. Ressourcerne er prioriteret til sammenlagt 1.015 fuldtidspersoner i 2021.  

Der var i 2021 i kraft af Corona nedlukninger flere fuldtidspersoner, end der er i 2022, men også 
et sænket aktivitetsniveau. Da det meste af indsatsen var in-house aktivitet, hvor udgifterne 
ikke automatisk ændres ved ændringer i aktiviteten, har det sænkede aktivitetsniveau ikke haft 
større betydning for udgiftsniveauet. I 2022 må det forventes, at der sker en aktivitetsstigning, 
så der skal leveres mere med ressourcerne – dog også for en mindre målgruppe. Det gælder også 
de andre kommuner, som Hørsholm sammenlignes med i denne sammenhæng.  

Ressourceforbruget blev i 2019 opgjort til 36,7 mio. kr., og omkostningerne til beskæftigelses-
indsats er således reduceret med ca. 10 mio. kr. svarende til ca. 30 pct. siden 2019.   

Tabel 2: Udgiftsfordelingen i Hørsholm Kommune på målgrupper ift. andre kommuner i 
2021 

 

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de 15 deltagende kommuner og BDO’s beregninger.  

 

Der anvendes flest ressourcer på dagpengemodtagere (23 pct.), sygedagpengemodtagere (14,9 
pct.), kontanthjælp (aktivitetsparate) (14,5 pct.). Det ligner mønstret for andre kommuner, dog 
fylder indsatsen for dagpengemodtagere relativt mere i Hørsholm end i de øvrige kommuner, og 
sygedagpenge fylder mindre.  

 

Udgifter målt i 1.000 kr.
Fuldtids-

personer
Udgifter

Udgifter 

ekskl. puljer
Procent

Procent 

ekskl. puljer
Procent

Procent ekskl. 

puljer

Dagpenge 277 6.591 6.591 21,0% 21,0% 16,7% 16,7%

Kontanthjælp mv. jobparat 54 2.116 2.116 6,8% 6,8% 5,4% 5,3%

Kontanthjælp mv. aktivitetsparat 79 4.157 4.157 13,3% 13,3% 11,5% 11,3%

Uddannelseshjælp mv. 48 2.713 2.713 8,7% 8,7% 16,3% 15,5%

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse u. program22 1.898 1.898 6,1% 6,1% 3,5% 3,5%

Revalidering 14 245 245 0,8% 0,8% 1,8% 1,8%

Sygedagpenge 231 4.274 4.274 13,6% 13,6% 18,5% 18,7%

Jobafklaring 23 426 426 1,4% 1,4% 7,6% 7,7%

Fleksjob og ledighedsydelse 217 2.303 2.303 7,4% 7,4% 8,7% 8,8%

Ressourceforløb 50 1.992 1.992 6,4% 6,4% 10,0% 10,1%

Samlet 1.015 26.714 26.714 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Konto 5 13.518 13.518 51% 51% 48% 48%

Konto 6 13.196 13.196 49% 49% 52% 52%

Hørsholm Øvrige jobcentre
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Prioriteringen af ressourcer er ændret markant – over mod mere virkningsfulde indsatser 

Tilpasningen af Hørsholm Kommunes udgifter fra 2019 til 2021 er primært sket på udgifter til 
beskæftigelsestilbud, hvor Hørsholm Kommune i 2019 havde relativt mange udgifter, jf. figur 2. 
Det har betydet, at Hørsholms udgiftsprofil i dag ligner den, man ser i andre kommuner.  

Andelen af de samlede udgifter, der går til be-
skæftigelsestilbud (36 pct. i 2021) ligger nu 
lidt under niveauet i andre kommuner, og til 
gengæld prioriteres der i dag relativt mere til 
virksomhedsrettet indsats.  

Også udgifter til lægeerklæringer, tolke (føl-
geudgifter) fylder mindre i dag, hvilket også 
var en del af målet med de optimeringsforslag, 
der kom ud af processen i 2020.  

Der er således en god indikation af, at Hørs-
holm er lykkedes med at reducere udgifterne 
på den måde, der var forudsat i servicetjekket 
i 2020.  

 

 

Enhedsomkostninger på niveau med gennemsnittet blandt kommuner 

Når udgiftsniveauet skal sammenlignes med andre kommuner, så kan det gøres ved at se på 
enhedsomkostninger på de borgere, der skal have en beskæftigelsesindsats (opgjort i fuldtids-
personer). I 2021 er de samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper i Hørsholm Kom-
mune opgjort til 26.300 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 25.200 
kr. pr. fuldtidsperson.  

 
Hørsholm Kommunes enhedsomkostninger er 5 pct. højere end gennemsnittet af kommunerne.  
Den lidt højere enhedspris skal ses i lyset af, at kommunen i relativt stort omfang anvender 
ordinær uddannelse indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Her er der 80 pct. 
finansiering fra staten, hvilket er det enkelte område, hvor der er statslig medfinansiering af 
aktiveringsindsatsen. Hvis den statslige refusion tages med i beregningen, ligger Hørsholm kun 2 
pct. over gennemsnittet. 

Figur 2:  Fordeling af samlede udgifter på 
formål 

 
Kilde: Ressourceopgørelser fra de 9 deltagende kommuner og 
BDO’s beregninger 

Tabel 3: Enhedsomkostninger fordelt på målgruppe (opgjort i 1.000 kr.) 

 

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de 9 deltagende kommuner og BDO’s beregninger  
Anm: Gennemsnittet er ekskl. Hørsholm.   
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Sagsbehandling mv. Virksomhedsindsats

Beskæftigelsestilbud Følgeudgifter

Administration og møder Ledelse/teamledelse

Hørsholm

Kommune 

med laveste 

enhedsomk.

Kommune 

med højeste 

enhedsomk.

Gennemsnit 

(ekskl. 

Hørsholm)

Afvigelse 

fra gns.

Dagpenge 23,8 17,6 30,1 23,9 0%

Kontanthjælp mv. jobparat 39,1 24,8 45,3 34,8 12%

Kontanthjælp mv. aktivitetsparat 52,7 21,3 52,7 30,5 73%

Uddannelseshjælp mv. 56,5 34,9 66,1 49,8 13%

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse u. program 86,3 80,7 164,8 123,3 -30%

Revalidering 17,5 17,5 85,1 60,7 -71%

Sygedagpenge 18,5 16,5 29,9 22,1 -17%

Jobafklaring 18,8 18,8 42,6 29,5 -36%

Fleksjob og ledighedsydelse 10,6 6,5 13,2 8,9 20%

Ressourceforløb 39,8 39,3 66,8 55,4 -28%

Samlet 26,3 22,1 31,9 25,2 5%

- heraf virksomhedsindsats 4,2 2,5 4,5 3,4 24%

- heraf administration og møder 2,2 1,0 3,3 2,1 4%

- heraf ledelse/teamledelse 2,0 0,6 1,6 1,1 82%

Samlet ekskl. puljer 26,3 22,0 31,3 24,8 6%
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Enhedsomkostningerne ligger for seks ud af 11 målgrupper under kommunegennemsnittet. Kun 
for to målgrupper er der en væsentlig afvigelse den anden vej. Når Hørsholm Kommune alligevel 
får en lidt højere enhedsomkostning samlet set, så hænger det også sammen med målgruppe-
sammensætningen, hvor nogle af de relativt dyre målgrupper fylder mere i Hørsholm, end de gør 
i andre kommuner. Når man kigger på betydningen af afvigelser på Hørsholm Kommunes udgifts-
niveau, så tegner det derfor et samlet billede af, at Hørsholm Kommunes udgifter i dag samlet 
set er på niveau med gennemsnittet.   

Beregningerne af enhedsomkostninger peger også på, at Hørsholm Kommune anvender relativt 
mange ressourcer på ledelse. Det skal dog ses i lyset af, at Hørsholm Kommune ikke har faglige 
koordinatorer udover ledergruppen, hvilket andre kommuner benytter sig af. Derudover har Hørs-
holm valgt at finansiere al ledelse på bevillingerne til administration i jobcentret, selvom ledel-
sen også anvender en del af ledelsestiden på driften af beskæftigelsestilbud. De øvrige kommune 
i benchmarkgrundlaget vælger typisk at finansiere ledelsestid rettet mod beskæftigelsestilbud, 
på de bevillinger der gives til beskæftigelsestilbud. Det kan være en vej til at frigøre ressourcer 
under servicerammen for Hørsholm Kommune, jf. forslag 3 i optimeringskataloget. 

Besparelsespotentiale, hvis kommunen reducerer udgifter til niveauet i de ”billigste” kom-
muner 

De gennemsnitlige enhedsomkostninger er i særlig grad trukket af én kommune, som har ekstra-
ordinære høje enhedsomkostninger. Derfor kan man også sammenligne udgiftsniveauet med de 
kommuner, som har de laveste enhedsomkostninger på hver målgruppe. I en sådan sammenlig-
ning peger resultaterne på et besparelsespotentiale på godt 5 mio. kr., hvis Hørsholm Kommune 
for alle målgrupper kunne bringe sig på niveau – udgiftsmæssigt – med gennemsnittet for de 3 
kommuner, med de laveste enhedsomkostninger.  En tilpasning i den størrelse vil formentlig 
medføre en indsats, som nærmer sig en minimumsindsats, og hvor der vil være et meget begræn-
set råderum til en individuelt tilpasset indsats.  

Særligt de aktivitetsparate prioriteres meget højt i indsatsen  

De samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper dækker også over nogen variation i 
enhedsomkostningerne på målgruppeniveau. Enhedsomkostningerne for revalidender (REVA) lig-
ger 71 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner, jf. figur 3, mens det i særlig grad er 
udgiftsniveauet til indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (KTH akt. parat), der er 
med til at drive omkostningerne op, og det kan være en indikation af, at der fortsat er tilpas-
ningsmuligheder i indsatsen for denne målgruppe.  

For de aktivitetsparate hænger den ”dyre” indsats blandt andet sammen med, at der fortsat er 
en høj prioritering af virkemidler som mentor i indsatsen, som ikke fylder så meget i andre kom-
muner.   

Figur 3:  Procentvis afvigelse af enhedsomkostninger i Hørsholm fra gennemsnittet 

  
Kilde: Ressourceopgørelser fra de 9 deltagende kommuner og BDO’s beregninger  
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Resultaterne peger således på, at der fortsat kan være muligheder for at tilpasse udgiftsniveauet. 
Hvorvidt, det er hensigtsmæssigt, beror også på, om det vil kunne gøres uden konsekvenser for 
kommunens resultater. Det vender vi tilbage til i efterfølgende afsnit.  
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 OMKOSTNINGSEFFEKTIVITETEN I BESKÆF-
TIGELSESINDSATSEN  

I 2020 viste analysen af beskæftigelsesområdet, at Hørsholm Kommune skabte gode resultater 
for en række målgrupper, men også at det var med et meget højt omkostningsniveau, som ikke 
i alle tilfælde syntes at stå mål med de resultater, der blev leveret.  

I denne analyse peger resultaterne igen på, at der er relativt gode resultater af indsatsen på 
flere områder. Det gælder også på de områder, hvor omkostningerne er lavere end det der ses i 
andre kommuner. Hørsholm Kommune har således formået at skabe gode resultater både inden-
for områder, hvor der anvendes relativt mange ressourcer og områder hvor der anvendes relativt 
få ressourcer. Analysen peger også på, at der bør være en økonomisk ramme til stede for at løfte 
effekterne på de målgrupper, der er tættere på arbejdsmarkedet. Her har Hørsholm i 2021 har 
haft sværere ved at levere afgang til job og uddannelse, end det der ses i andre kommuner med 
sammenlignelige rammevilkår.   

God omkostningseffektivitet i indsatsen for sygemeldte, ressourceforløb og borgere under 
integrationsprogram 

Sammenstillingen af enhedsomkostninger og effekter viser overordnet, at Hørsholm Kommune, 
for en række grupper af ydelsesmodtagere, formår at skabe gode resultater ift. kommuner med 
sammenlignelige rammevilkår.  

Hørsholm Kommune har relativt høje afgangsrater for borgere på selvforsørgelses- og hjemsen-
delsesydelse og sygemeldte i jobafklaringsforløb og sygedagpenge. For disse grupper anvender 
Hørsholm Kommune færre ressourcer på indsatsen end kommunegennemsnittet. På disse områ-
der lykkes det altså at levere gode resultater med relativt få ressourcer.  

Hørsholm Kommune har, ift. sammenlig-
nelige kommuner, også relativt høje af-
gangsrater for aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere og unge på uddannel-
seshjælp. Samtidigt anvender Hørsholm 
Kommune flere udgifter til indsatsen for 
disse grupper sammenlignet med gen-
nemsnittet af de øvrige kommuner.  

For disse målgrupper er der ikke altid en 
tydelig sammenhæng mellem omkostnin-
ger og resultater og der ses både kom-
muner med høje og lave enhedsomkost-
ninger, der leverer gode resultater. Der 
vurderes derfor at være grund til at 
sætte fokus på, om omkostningerne kan 
reduceres, uden at det betyder faldende 
resultater.   

Hørsholm Kommune har lavere afgangs-
rater for nogle af de grupper, der er tæt 
på arbejdsmarkedet – dagpenge, fleks-
jobvisiterede ledige og jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere. Omkostningerne 
for disse grupper er også højere eller på 
niveau med andre kommuner. Der bør så-
ledes være en god ramme for at sikre 
bedre resultater med målgrupperne. 
Hørsholm Kommune har peget på, at visse dele af de initiativer, der er implementeret efter 
seneste servicetjek, først nu begynder at være fuldt implementeret. Med baggrund i den gode 
udvikling i 2022 i ydelsesmodtagere vurderer BDO, at der kan være sket en bevægelse henimod 

Figur 4:   Sammenligning af resultater og indsats  

 

Kilde: Ressourceopgørelser fra 9 ud af de deltagende kommuner, job-
indsats.dk, DREAM og BDO’s beregninger. 

Anm.:  Afgangsrater er opgjort for alle uger, en person er på ydelsen i 
perioden. Hvis en person er på ydelsen i en given uge, opgøres det om 
personen er selvforsørgende 13 uger senere.  Afgangsraten er dermed 
givet ved summen af uger med selvforsørgelse divideret med summen af 
uger på ydelsen. Selvforsørgelse dækker over job, SU, fleksjob, voksen-
lærlinge, servicejob, rotationsvikarer og anden selvforsørgelse (inkl.  
flytning til udlandet). Fleksjob og ledighedsydelse er opgjort ift. ledig-
hedsydelse. Klyngekommunerne er forskellige indenfor hvert ydelsesom-
råde, hvor kommuner med sammenlignelige rammevilkår indenfor for-
skellige ydelser er udpeget. Det har afsæt i VIVE’s rammevilkårsbereg-
ninger, der også ligger til grund til Beskæftigelsesministeriets jobcen-
terbenchmark. 
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større omkostningseffektivitet i disse områder. Derfor vurderes det også, at det største potenti-
ale i disse områder ligger i at få de nye indsatser til at virke optimalt indenfor rammen.  
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 INDSATS OG SERVICENIVEAU I BESKÆFTI-
GELSESINDSATSEN   

Analysen i 2020 viste, at det høje ressourceforbrug i Hørsholm Kommune ikke blev modsvaret af 
et højere serviceniveau i form af flere samtale eller flere beskæftigelsesrettede tilbud til bor-
gerne. Der tegnede sig således et billede af, at der var mulighed for at styrke produktiviteten i 
indsatsen.   

I denne analyse peger resultaterne på, at Hørsholm Kommune også er lykkedes med af styrke 
produktiviteten. Kommunen leverer i dag et relativt højt serviceniveau ift. samtaler med de 
forskellige målgrupper og der er også et billede af at virksomhedsvendt aktivering fylder langt 
mere i indsatsen for målgrupperne. Der er dog fortsat en mindre intensiv anvendelse af beskæf-
tigelsestilbud. Til gengæld synes tilbuddene for især målgrupper langt fra arbejdsmarkedet at 
være effektive ift. at skabe afgang til uddannelse og job.  

Hørsholm har et højt serviceniveau ift. samtaler med de ledige  

Hørsholm Kommune anvender samlet 7.600 kr. pr. fuldtidsperson til at drive kontaktforløbet med 
borgerne og de øvrige myndighedsopgaver, der skal løftes på beskæftigelsesområdet.  Det er tæt 
på (6 pct. over) det gennemsnitlige niveau i andre kommuner. En af de væsentligste opgaver i 
denne indsats er at gennemføre et målrettet samtale- og kontaktforløb for borgerne på ydelse.   

Tabel 6 viser, hvor mange samtaler der gennemføres pr. fuldtidsperson pr. kvartal. Her er Hørs-
holm Kommunes serviceniveau opgjort op imod benchmarkkommunerne fra ressourceopgørel-
serne samt ift. omkringliggende kommuner med sammenlignelige rammevilkår.   

Resultaterne peger på, at Hørsholm Kommune, på stort set alle områder, har en hyppigere kon-
takt med borgerne. Det lidt højere omkostningsniveau er således også fulgt af et højere service-
niveau i form af flere jobsamtaler mellem sagsbehandler og borgerne. Der er god evidens for, at 
tæt kontakt og relationsopbygning virker i indsatsen, og derfor kan der være god grund til at 
holde fast i den intensive kontakt. Det relativt høje kontaktniveau giver samtidig også en indika-
tion af, at serviceniveauet kan nedsættes indenfor lovgivningens rammer.  

 

 

Tabel 4: Samtaleintensiteten i indsatsen for forskellige målgrupper i 2021 (samtaler pr. 

kvartal) 

 

Kilde: DREAM, jobindsats.dk og BDO’s beregninger.  

Anm.: Benchmarkkommuner er de kommuner, der har indgået i en afdækning af omkostningerne ved indsatsen. Kommuner med sam-
menlignelige rammevilkår varierer mellem ydelsesgrupper og er kommuner der gennem rammevilkårsberegninger. Samtaleintensite-
ten er opgjort med baggrund i antal nulstillende samtaler i 2021 med målgrupperne.   

Samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson Hørsholm

Benchmark-

kommune 

Kommuner med 

sammenlignelige 

rammevilkår

Procentvis 

afvigelse ml. 

Hørsholm og 

benchmark-

kommuner

Dagpenge 2,5 2,4 2,3 7,4%

Kontanthjælp mv. jobparat 2,4 1,9 2,1 15,7%

Kontanthjælp mv. aktivitetsparat 1,6 1,5 1,4 9,8%

Uddannelseshjælp m.v. i alt 1,8 1,5 1,6 8,0%

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse 2,1 0,8 1,1 46,2%

Revalidering 0,6 1,2 1,3 -118,7%

Sygedagpenge 2,1 2,0 1,8 12,1%

Jobafklaring 2,3 1,8 1,8 19,6%

Fleksjob og ledighedsydelse 1,7 1,6 1,7 -2,1%

Ressourceforløb 1,8 1,7 1,7 4,0%
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Hørsholms målgrupper tilbydes færre beskæftigelsestilbud og en mindre intensiv tilbudsind-
sats. 

Hørsholm Kommune anvender samlet 10.500 kr. pr. fuldtidsperson til at tilbyde borgerne be-
skæftigelsesrettede tilbud. Det er mindre end gennemsnittet i andre kommuner, hvor der anven-
des 12.200 kr. Ca. 40 pct. anvendes til virksomhedsrettet indsats og virksomhedsservice.  

For at vurdere produktiviteten og ef-
fektiviteten af den indsats er der set på 
tre indikatorer vedr. beskæftigelsestil-
bud. Det er:  

• Hvor stor en andel af målgrup-
perne, der i 2021 har fået et 
beskæftigelsestilbud? 

• Hvor lange tilbud, der tilbydes?  

• Hvilke resultater der kommer 
ud af tilbuddene efter start af 
forløbet og efter afsluttet for-
løb?   

Tabel 4 viser et billede af, hvilket akti-
vitetsniveau der overordnet er i indsat-
sen i Hørsholm Kommune i sammenlig-
ning med de kommuner, der indgår i 
sammenligningen af omkostninger og 
kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Resultaterne viser, at målgrupperne i mindre grad 
berøres af aktivering i Hørsholm Kommune ift. andre kommuner. Det gælder stort set alle mål-
grupper. Målinger af varigheden af tilbud (ikke vist) peger ligeledes på, at borgerne også er i 
aktivering i kortere forløb i Hørsholm Kommune. Det relativt lave omkostningsniveau følges så-
ledes også af mindre aktivitet.  

Den virksomhedsvendte indsats fyl-
der mere i indsatsen  

Det samme gælder ikke i så høj grad 
den virksomhedsrettede indsats, som 
fylder stort set lige så meget i Hørs-
holm, som det ses i andre kommuner. 
Hørsholm Kommunes samlede virksom-
hedsrettede indsats, ligger på et lidt la-
vere niveau end andre kommuner, men 
fylder relativt meget i den samlede ind-
sats for målgrupperne.  

Det er helt i tråd med de anbefalinger 
og de optimeringstiltag, der var resul-
tatet af analysen fra 2020, hvor anbe-
falingen var, at indsatsen skulle om-
lægges over mod større brug af virk-
somhedsplaceringer.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Berørte af aktivering for Hørsholm i 

sammenligning med benchmarkkommuner i 2021 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets database DREAM og BDO’s beregninger.  

Anm: Berøringsgrader er udtryk for hvor stor en andel af personerne på 
ydelse i perioden, der får et tilbud.  

Tabel 6: Berørte af virksomhedsrettet aktivering 

for Hørsholm i sammenligning med benchmark-

kommuner i 2021 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets database DREAM og BDO’s beregninger.  

Anm: Berøringsgrader er udtryk for hvor stor en andel af personerne på 
ydelse i perioden, der får et tilbud.  

Berørt af aktivering Hørsholm

Benchmark 

kommuner Klynge

Dagpenge 35% 37% 36%

Kontanthjælp mv. jobparat 53% 58% 54%

Kontanthjælp mv. aktivitetsparat 38% 60% 53%

Uddannelseshjælp mv. 54% 71% 70%

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse i alt 91% 81% 78%

Revalidering 37% 93% 89%

Sygedagpenge 6% 9% 7%

Jobafklaring 32% 51% 44%

Fleksjob og ledighedsydelse 32% 60% 54%

Ressourceforløb 37% 61% 65%

Berørt af aktivering Hørsholm

Benchmark 

kommuner Klynge

Dagpenge 8% 8% 7%

Kontanthjælp mv. jobparat 20% 17% 20%

Kontanthjælp mv. aktivitetsparat 22% 20% 24%

Uddannelseshjælp mv. 16% 20% 26%

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse i alt 55% 38% 44%

Revalidering 0% 6% 6%

Sygedagpenge 3% 2% 2%

Jobafklaring 15% 24% 28%

Fleksjob og ledighedsydelse 20% 27% 30%

Ressourceforløb 24% 23% 36%
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Mentorindsatsen anvendes fortsat relativt meget  

En del af aktiviteten på beskæftigelsesområdet består i mentorforløb for de borgere, der har 
brug for særlig støtte til fx at fastholdes i en virksomhedsplacering, uddannelse eller et andet 
beskæftigelsestilbud. Udgifter til mentorstøtte er nedbragt i kommunen, men fylder fortsat re-
lativt meget i indsatsen i Hørsholm Kommune ift. andre kommuner. Mentorindsatsen sættes ty-
pisk ind for de personer, der er langt fra arbejdsmarkedet og er især med til at drive omkostnin-
gerne op for aktivitetsparate og bor-
gere i ressourceforløb.  

Mange kommuner har nedbragt mentor-
indsatsen til et minimum i de senere år. 
I stedet er der skabt rammer for at 
sagsbehandler, og/eller en personlig 
jobformidler kan gå tæt ind i relationen 
med borger og også fungere som men-
tor for borger. I Hørsholm er der for ak-
tivitetsparate unge og kontanthjælps-
modtagere både relativt mange res-
sourcer til sagsbehandling, men også til 
virksomhedskonsulenter/personlige 
jobformidlere og til mentor.    

I forbindelse med analysen er der der-
for gennemført en gennemgang af sager 
mhp. bl.a. at vurdere, om der kan være 
mulighed for at reducere anvendelsen 
mere, ved at prioritere mere ift. hvem 
der tilbydes mentor.  

Gennemgangen peger på, at:  

• mentor ofte bruges til støtte, motivation for praktik og iværksættelse af praktik.  

• Nogle forløb har dog mål for forløbene, som har tendens til at minde om opgaver for 
socialafdelingen (bostøtte). Fx fastholdelse af tandbehandling, transport træning, struk-
tur i hverdagen, fastholdelse i egen bolig og misbrugsbehandling. 

• der er mulighed for at styrke fokus på at beskrive mentors opgave i Min Plan for at få 
styrket beskæftigelsessigtet med mentor opgave.  

• mentortilbuddet forlænges ofte uden begrundelse og uden status på, hvad der skal ar-
bejdes med og perioden herfor.    

• dialogen om status mentorforløbet er typisk dokumenteret ved via borgers fortælling 
men også ved mentors deltagelse i samtaler.   

I dialogen med styregruppen er der også givet udtryk for, at det er prioriteret at hjælpe borgere 
med mentorordningen, som har brug for støtte til livsmestring mere end en beskæftigelsesrettet 
indsats. Det kan i et effektperspektiv være det, der på sigt bringer borgerne derhen, hvor en 
mere målrettet beskæftigelsesindsats er en mulighed. På den anden side kan det brede fokus 
også lede til, at den beskæftigelsesrettede indsats kommer til at stå i baggrunden.  

I beskæftigelsesområdet er der generelt ikke evidens for, at mentorindsatsen for aktivitetsparate 
har positive beskæftigelseseffekter – heller ikke på længere sigt. BDO vurderer med den baggrund 
og med baggrund i sagsgennemgangen, at indsatsen kan reduceres med begrænset risiko for ef-
fekttab. Det gælder dog ikke i samme omfang for unge, hvor der er undersøgelser, der under-
bygger, at mentorindsatsen bidrager positivt til resultaterne af ungeindsatsen.    

Resultaterne af tilbuddene er gode for borgere langt fra arbejdsmarkedet  

Ud over at kigge på, hvor mange ledige, der berøres af tilbud, er der set på hvordan resultaterne 
af de givne tilbud ser ud. Der er målt på hvor stor en andel der er i job og uddannelse efter 
påbegyndt forløb og afsluttet forløb. Det skal bidrage til at vurdere effektiviteten i tilbuddene. 
For at få nok volumen i antallet af forløb, der måles på, er målgrupperne opdelt i to grupper – 
”tæt på” og ”langt fra” arbejdsmarkedet. Det skal mindske usikkerhederne ved målingerne. Der 

Tabel 7: Berørte af mentor for Hørsholm i sam-

menligning med benchmarkkommuner i 2021 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets database DREAM og BDO’s beregninger. 
Samtaleintensiteten kan  

Anm: Berøringsgrader er udtryk for hvor stor en andel af personerne på 
ydelse i perioden, der får et mentortilbud.  

Andel af målgruppen der er 

berørt af mentorordning Hørsholm

Benchmark-

kommuner

Kommuner med 

sammenlignelige 

rammevilkår

Dagpenge  -  -  -

Kontanthjælp mv. jobparat 3% 1% 3%

Kontanthjælp mv. aktivitetsparat 24% 6% 13%

Uddannelseshjælp 14% 4% 9%

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse64% 4% 23%

Revalidering 0% 2% 7%

Sygedagpenge 1% 0% 1%

Jobafklaring 7% 5% 10%

Ledighedsydelse og fleksjob 3% 1% 6%

Ressourceforløb 42% 23% 29%
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er dog usikkerhed forbundet med tallene, da Hørsholm Kommune har relativt få borgere som er 
i tilbud og kan indgå i resultatmålingerne. Især skal Hørsholms resultater for løntilskud betragtes 
med varsomhed grundet lav volumen i tallene.  

Overordnet viser målingerne, at Hørsholm Kommune har gode resultater af tilbud for borgere 
langt fra arbejdsmarkedet. Samlet set er 21 pct. af borgerne i Hørsholm Kommune er afgået fra 
ydelse inden for 13 uger efter afslutning på tilbud. For sammenligningskommunerne er det 15 
pct., og på landsplan er det 13 pct. Det tegner et billede af, at Hørsholm Kommunes tilbudsan-
vendelse for borgere langt fra arbejdsmarkedet er succesfuld ift. at få borgerne i selvforsørgelse. 
Målingerne at resultaterne efter påbegyndt forløb viser samme positive resultater (ikke vist), 
hvilket understøtter et billede af at resultaterne også skabes hurtigt.   

Samtidig har Hørsholm Kommune relativt lave berøringsgrader. Det peger i retning af, at Hørs-
holm Kommune anvender en strategi, hvor det prioriteres at sikre, at borgerne kommer i rele-
vante og individuelt tilpassede forløb, og at denne strategi giver afkast i form af gode resultater 
af tilbuddene.  

Jobhuset og Ungehusets tilbud udgør en del af forklaring bag de effektfulde indsatser 

En stor del af de tilbud - for de grupper der er længst fra arbejdsmarkedet - der betegnes som 
øvrig vejlednings- og opkvalificeringsindsats, er kommunens egne tilbud i Jobhuset og Ungehuset.  
Analysen peger på, at der i dag opnås gode resultater af disse tilbud og bedre resultater end det, 
der ses i andre kommuner. Omkostningsanalysen peger også på, at der er en god sammenhæng 
mellem de ressourcer og det aktivitetsniveau, der opnås med indsatsen, herunder i Jobhuset og 
Ungehuset.  

Sagsgennemgangen peger på, at der ligger et potentiale i at styrke fokus på målene med tilbud-
dene og opfølgningen på progression i de enkelte borgerforløb i Jobhuset og Ungehuset.  

Analysen peger dog samlet på, at indsatsen i de interne tilbud er styrket igennem de seneste år 
og i dag bidrager positivt til de gode resultater for målgrupperne længst fra arbejdsmarkedet. 
Der vurderes med den baggrund ikke at være et særskilt potentiale i at omlægge indsatsen i 
disse tilbud. BDO kan dog vedr. Jobhuset ikke vurdere, hvorvidt de gode resultater alene skyldes 
ressourcer i Jobhuset eller indsats fra mentorer m.fl., da forløbene kan afvikles parallelt.      

Tilbudsanvendelsen rummer et forbedringspotentiale for målgrupper tæt på arbejdsmarke-
det 

I tabel 9 ses resultaterne af tilbud for borgere tæt på arbejdsmarkedet. Inden for 13 uger efter 
afslutning af tilbuddene, er der skabt en afgang for 30 pct. af de ledige i Hørsholm kommune. 
Det er lidt lavere end for sammenligningskommunerne (32 pct.) og på landsplan (35 pct.).  

Der skabes dog gode resultater i Hørsholm, når der kigges isoleret på resultaterne af løntilskud. 
Resultaterne af tilbud inden for øvrig vejledning og opkvalificering ligger en smule lavere end 
både sammenligningskommunerne og på landsplan. Det er denne tilbudstype, som fylder mest i 
tilbudsviften. Det, der især trækker de samlede resultater ned, er resultaterne for ordinære 
uddannelsestilbud og 6 ugers jobrettet uddannelse, hvor Hørsholm ligger en del under både sam-
menligningskommunerne og landsplan. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at ledige i perio-
den med Corona restriktioner har haft en udvidet adgang til ordinær uddannelse. En ret som 

Tabel 8: Resultater af tilbud for borgere 

langt fra arbejdsmarkedet (2021) 

Tabel 9:  Resultater af tilbud for borgere 

tæt på arbejdsmarkedet (2021) 

 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets database DREAM og BDO’s beregninger.  
Anm.: Opgørelserne viser andelen af borgere, som er afgået til beskæftigelse (inkl. fleksjob), uddannelse eller øvrig selvforsør-
gelse inden for 13 uger efter slutuge på tilbud. Borgeren registreres som afgået, hvis der er mindst fem uger med afgang.  

Hørsholm

Sammenlignings

kommuner Hele landet
I alt 21% 15% 13%
Øvrig vejl/opkv 19% 12% 11%
Ordinær udd 21% 22% 19%
Løntilskud 75% 46% 52%

Virksomhedspraktik 20% 17% 16%

Hørsholm

Sammenlignings

kommuner Hele landet
I alt 30% 32% 35%
Øvrig vejl/opkv 31% 32% 33%
Ordinær udd 23% 30% 37%
6 ugers jobrettet 

uddannelse 22% 29% 36%

Løntilskud 67% 60% 64%

Virksomhedspraktik 26% 28% 34%
Nytteindsats - 41% 46%
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relativt mange ledige i Hørsholm har benyttet sig af. Kommunen har i den forbindelse haft mu-
lighed for at vejlede de ledige om, hvilke uddannelser der styrker beskæftigelsesmulighederne, 
men har ikke haft mulighed for at undlade godkendelse af uddannelsesforløb. Det forhold har 
formentlig haft en betydning for Hørsholms lavere afgang til job og uddannelse. Det kan med 
fordel være et fremadrettet opmærksomhedspunkt at sikre, at effekterne stiger på uddannel-
sesordninger, således at de ledige får det bedst mulige udbytte af uddannelse.  

Samlet set tegner resultaterne et billede af, at der er et potentiale for forbedring af tilbudsaf-
givelsen for borgere tæt på arbejdsmarkedet. Fra sagsgennemgangen kan det konkret nævnes, 
at der er en mulighed for Hørsholm i at styrke opfølgningen på tilbuddene og sikre, at resulta-
terne af deltagelse i forløb bliver fastholdt i aftalerne om de næste skridt i indsatsen. 
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 MULIGE VEJE TIL BESPARELSER I BESKÆF-
TIGELSESOMRÅDET  

Analysen af beskæftigelsesområdet viser, at Hørsholm Kommunes beskæftigelsesområde igen-
nem de seneste 2 år er lykkedes med at tilpasse indsatsen i retning af et lavere udgiftsniveau, 
en højere produktivitet, og en omlægning af indsatsen over mod en mere virksomhedsvendt og 
virkningsfuld indsats med en mindre brug af mentor og øvrig vejledning og opkvalificering.  

Analysen peger på, at udgiftsniveauet i beskæftigelsesindsatsen nu i høj grad ligner det, der ses 
i andre kommuner, og at der også er en indsats, hvor der er god mulighed for at prioritere en 
tæt kontakt med borgerne og beskæftigelsestilbud og mentor. Det lykkes at levere en indsats 
hvor arbejdsmarkedsperspektivet fastholdes for relativt mange, og hvor det er lykkedes at mini-
mere overgangen til førtidspension.  

Det resultatmønster er meget værd for det kommunaløkonomiske råderum, og det vurderes der-
for, at der for nuværende er god grund til at fastholde et godt ressourceniveau i beskæftigelses-
området.  

BDO vurderer, at der på enkelte områder kan være mulighed for at tilpasse indsatsen uden ef-
fektmæssige konsekvenser. Det handler dels om en efterspørgselstilpasning af indsatsen til et 
nyt lavere niveau for ydelsesmodtagere, da antallet af borgere, der skal have en beskæftigelses-
indsats er faldet. Det handler også om at tilpasse udgiftsniveauet for udvalgte målgrupper – især 
aktivitetsparate - hvor der anvendes relativt mange ressourcer på indsatsen.  

Der er 2 besparelsesforslag på samlet 3,1 mio. kr. og 1 forslag der vedr. omlægning af finansiering 
af udgifter, der frigør serviceudgifter:   

Forslag 1: Efterspørgselstilpasning af indsatsen 2 mio. kr. (besparelsen vedrører både konto 5 
og konto 6 udgifter) 

Forslag 2: Optimere snitflader og samspil mellem medarbejdere der arbejder med beskæfti-
gelsesrettet med aktivitetsparate 1,1 mio. kr. på konto 5.  

Forslag 3: Omlægge finansiering af ledelse og medarbejdere fra administration til indsats 
(omprioriteringsforslag der kan frigøre ca. 0,6 mio. kr. på servicerammen (konto 6)) 

Hvis forslag 1 gennemføres, kan der være behov for at sikre, at der er aftaler om, at bevillingerne 
kan øges igen ved et konjunkturomslag, så det er muligt at håndtere en efterspørgselsstigning på 
en hensigtsmæssig måde.   

Besparelser ved minimumsindsats  

Lovgivningen giver vide muligheder for kommunens til selv kan fastlægge serviceniveauet på 
beskæftigelsesområdet. Lovgivning sætter især minimumsniveauer for indsatsen i den første del 
af forsørgelsesperioden (i de første 6 måneder). Herefter er der i en vis udstrækning mulighed 
for Hørsholm Kommune selv kan prioritere, hvor meget den enkelte borger kontaktes og tilbydes.  

Der er dog nogle styringsmekanismer og hensyn, som der skal være opmærksomhed på. Staten 
følger løbende op på indsats og resultater med fokus på, om kommunerne leverer den forventede 
effekt og indsats – dvs. minimum 4 samtaler om året og et aktiveringsforløb. Hvis kommunen ikke 
levere gode resultater af indsatsen, dvs. ligger over det forventede forsørgelsesniveau, vil staten 
kunne bede kommunen om handleplaner og i sidste ende sætte kommunen beskæftigelsesindsats 
under administration, hvis der ikke leveres en minimumsindsats. Det niveau, der ligger til grund 
for statens opfølgning, kan således betragtes som et aktivitetsminimum.  

Alligevel er der fortsat gode muligheder for at skære indsatsen til og prioritere mellem indsatser. 
Det kan ske ved både af skære i omfang af aktivitet (hvor mange tilbud/samtaler der tilbydes), 
Intensiteten (timetal og varighed) af de tilbud der gives samt tilpasning af indholdet i tilbuddet 
(kvalitetskravene).  
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Flere kommuner anvender færre ressourcer end Hørsholm, og det giver en indikation af, at der 
er mulighed for at tilpasse indsatsen. Analysen har også vist, at Hørsholm på flere områder til-
byder mere indsats end det ses i andre kommuner – herunder at der gennemføres relativt mange 
samtaler med målgrupperne, og at der fortsat er en relativt omfangsrig brug af mentor ordnin-
gen. I en minimumsindsats er det naturligt områder, der kan justeres.  

Hvis Hørsholm udgifter sammenstilles med de tre kommuner, der har det laveste udgiftsniveau 
på de enkelte målgrupper, så peger det på en mulighed for at spare 5,2 mio. kr., jf. figur 5. Det 
indebærer en markant sænkning af udgifterne for især kontanthjælpsmodtagere, dagpengemod-
tagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Tilpasning i den størrelse vil dog kræve et eftersyn af 
alle udgiftsområder, herunder ledelse og administration.    

Figur 5: Ændring i udgiftsniveau til laveste ressourceforbrug (top-3) på alle områder 

 
Kilde: Ressourceopgørelser fra de 9 deltagende kommuner og BDO’s beregninger  
Anm: Top 3 kommunerne er forskellige indenfor hver målgruppe.  
 

 

Overvejelserne om minimumsindsats har ledt til ét besparelsesforslag:   

Forslag 4: Minimumsindsats 5,1 mio. kr. (kan kun gennemføres som selvstændigt forslag – ikke 
i sammenhæng med de øvrige forslag) 
 

Besparelsen vurderes realiserbar med afsæt i Hørsholms aktuelle serviceniveau og udgiftssam-
mensætning. BDO peger i nedenstående optimeringsforslag på, hvordan indsatsen kan realiseres 
og stadig gennemføres indenfor lovgivningens rammer.  

Både forslag 1,2 og 4 er forslag, der reducerer udgifterne markant. BDO foreslår derfor, at for-
slagene generelt gennemføres med et to årigt implementeringssigte med henblik på, at forsla-
gene kan implementeres i en god dialog med medarbejderne om implementering, der i videst 
mulig udstrækning sker under hensyn til at skabe en omstilling, der sker under hensyn til at 
fastholde de gode effekter.   

Forslagene er beskrevet yderligere nedenfor.    
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 OPTIMERINGSKATALOG 

FORSLAG 1 

Titel: Efterspørgselstilpasning af indsatsen i Hørsholm Kommune 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Målgruppen for en beskæftigelsesrettet indsats i Hørsholm Kommune er faldet markant i den sene-
ste periode og det er en bevægelse, som er taget til i 2022, hvor antallet af dagpengemodtagere, 
sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er reduceret betydeligt. Reduktionen er helt i 
tråd med hvad der sker i andre kommuner, men udviklingen har i 22 været endnu mere positiv, end 
de der ses i kommuner med sammenlignelige rammevilkår.  

Hørsholm havde i 2021 1015 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, der er i målgruppen for en 
beskæftigelsesrettet indsats. I de første 4 måneder af 2022 er antallet reduceret med 15 pct. ift. 
samme periode det foregående år og var i april på 860 fuldtidspersoner. Det vurderes med den se-
neste udvikling meget realistisk, at den samlede målgruppe kan holdes på et niveau på 890 fuldtids-
personer samlet for året i 2022 og 875 i 2023. Det peger på en mulighed for at foretage en efter-
spørgselstilpasning af udgiftsniveauet – uden at det betyder en forandring i serviceniveauet ift. tid-
ligere og ift. en indsats, der har leveret solide resultater i Hørsholm Kommune.  

Det er ikke alle udgifter, der umiddelbart kan reguleres som følge af en efterspørgselstilpasning. 
Nogle udgifter som udgifter til faglig udvikling, administration, IT, ledelse, husleje reguleres ikke så 
smidigt ift. størrelsen af målgruppen. Derfor kan der ikke regnes med en besparelse på de fulde en-
hedsomkostninger, når aktivitetsniveauet falder. Der er derfor regnet med en marginal omkostning 
på 60 pct. af enhedsprisen.  

Med et forudsat aktivitetsfald til 875 fuldtidspersoner i 2023 og årene frem og en marginal enheds-
pris på 14.400 kr. kan der beregnes en besparelse på 2,0 mio. kr. 

Af hensyn til en implementering, der kan foregå i en god dialog med medarbejderne om implemen-
tering, der i videst mulig udstrækning sker under hensyn til at fastholde de gode effekter, foreslås 
det, at der er halv effekt i 2023.  

 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Forslaget bygger på en forudsætning om, at der ikke sker store ændringer på arbejdsmarkedet som 
øger tilgangen eller forringer muligheden for at få job. En ny arbejdsmarkedssituation vil ændre 
præmissen for forslaget og kan med fordel følges af, at forslaget genovervejes.  

Forslaget kræver en justering og tilpasning af indsatsen på alle områder med gennemgang af hvilket 
behov der er for forskellige indsatser. Det gælder både myndighedsopgaver og beskæftigelsesret-
tede tilbud.  

Det vurderes i den sammenhæng at være væsentligt, at kommunen vurderer tilpasningsmulighe-
derne under hensyn til at fortsætte og fastholde de initiativer og gode indsatser, som i dag giver 
gode resultater i indsatsen. Herunder at fortsætte og videreudvikle på samarbejdet med virksomhe-
der og understøtte fokus på målretning af indsatsen i kontaktforløbet med borgerne.  

  

Konsekvenser for borgerne/virksomhederne: 

Udgangspunktet for forslaget er en uforandret indsats ift. tidligere. Dvs. at der fortsat leveres et 
højt serviceniveau ift. kontakt og indsats til borgerne i den job- og uddannelsesrettede indsats. 
Borgerne kan dog opleve, at der sker skifte i deres kontaktperson og en periode med tilpasning af 
indsatsen til en tilpasset medarbejdergruppe.  
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Konsekvenser for personale: 

Da det meste af indsatsen gennemføres som in-house aktiviteter, så vurderes det, at hovedparten 
af omstillingen vil skulle ske ved reduktion af medarbejdere i den jobrettede indsats. Det er i den 
sammenhæng en risiko, at det kan være vanskeligt at rekruttere kompetente medarbejdere til ind-
satsen, hvis der igen skulle være behov for at få flere medarbejdere til beskæftigelsesområdet pga. 
f.eks. stigende ledighed.   

Konsekvenser for budget: 

Efterspørgselstilpasningen er beregnet til samlet 2 mio. kr. Det har afsæt i et forudsat aktivitets-
fald fra 1015 til 875 fuldtidspersoner i 2023 og årene frem og en marginal enhedspris på 14.400.  

Denne udvikling forudsætter, at Hørsholm kan holde antallet af ydelsesmodtagere rimeligt stabilt 
på det nuværende niveau og dermed også, at der ikke sker en større stigning i ledigheden. I den se-
neste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet (maj 2022) forventes ledigheden at stabilisere 
sig på et lavt niveau i 2023 (på 2,7 pct. af arbejdsstyrken).   

Den marginale enhedspris er beregnet ud fra den samlede enhedspris ekskl. udgifter til ledelse og 
administration samt 35 pct. af den øvrige del af udgifterne.  

 

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.  2023 2024 2025 2026 

Færre ressourcer til myndigheds-
opgaver (konto 6) 

420.000 840.000 840.000 840.000 

Færre ressourcer til beskæftigel-
sesrettet indsats.  

580.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 

Samlet -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 

 

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være middel, da den økonomiske gevinst er 
styrbar. For at forslaget kan gennemføres efter intentionen er det dog en forudsætning, at kon-
junkturer og tilgangen af borgere er rimelig uforandret.  

Sværhedsgraden vurderes af være lav, da forslaget ikke kræver en omstilling i organisationens 
måde at arbejde på men blot et mindre aktivitetsniveau. Den største risiko ligger i at bevare de 
nødvendige kompetencer i indsatsen for at levere gode resultater. 

BDO anbefaler, at der ved godkendelse af forslaget, samtidig arbejdes med en model for løbende 
vurdering af, om den aktuelle udvikling i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere tilsiger en kor-
rektion i bevillingen til beskæftigelsesindsatsen, så beskæftigelsesområdet tilføres midler, hvis der 
- mod forventning - skulle komme et konjunkturomslag. Det kan evt. overvejes, om besparelsen 
skal reserveres som buffer i det kommunale budget, så besparelsen først frigives, hvis det viser sig, 
at forventningerne om udviklingen i forsørgelsesydelsesmodtagere realiseres. Alternativt kan puljen 
frigives til drift i beskæftigelsesområdet, hvis det undervejs viser sig, at tilgangen stiger.     
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FORSLAG 2 

Titel: Styrket samspil mellem mentor, sagsbehandler og personlig jobformidler.  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Hørsholm Kommune har i 2021 haft høje udgifter til både sagsbehandling, virksomhedskonsulenter 
og mentorer for de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Det er alle 
medarbejdere, der arbejder med at styrke borgernes fundament for tilknytning til arbejdsmarke-
det. Ressourceforbruget til disse funktioner ligger betydeligt over niveauet i andre kommuner, hvil-
ket bl.a. giver sig udslag i flere samtaler og særligt flere mentorforløb.  Dvs. er højere serviceni-
veau på flere af de tilbud, som tilbyder 1-1 kontakt med borgerne.  

Efter sagsgennemgangen og gennemgangen af ressourceforbruget er det vurderingen, at Hørsholm 
kan minimere ressourceforbruget for især de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere uden at det 
medfører effekttab.  

Forslaget handler om en større grad af samtænkning af ressourceforbruget til mentor, virksomheds-
konsulenter og sagsbehandling. Det vil sige en samling af de opgaver, fagligheder og den indsats, 
som i dag løses på tværs af sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og mentorer. Der er et poten-
tiale i at tilrettelægge et nyt kontaktforløb og indsats, som bygger på et tættere samarbejde om 
tilrettelæggelse af optimale borgerforløb og dokumentation af, hvad der kommer ud af indsats og 
hvad der er de næste mål for den enkelte.  

Det kan f.eks. gøres ved, at: 

• Der etableres fx to tværfaglige teams, som står for at tilrettelægge og varetage kontaktforløb, 
myndighedsopgaver og indsats for en grupper af aktivitetsparate. De to teams sammensættes af 
sagsbehandler, virksomhedskonsulent og mentorressourcer, som sammen skaber og vedligehol-
der kontakt og fremdrift i indsatsen for en gruppe af borgere.  

• Teamet arbejder tæt sammen og får ansvaret for et målrettet borgerforløb med fokus på ud-
viklingsmål, ordinære timer, job og afklaring i det omfang der er behov. 

• Teamet løbende aftaler rolle og ansvarsfordeling ift. de enkelte borgere og hvem der er den pri-
mære kontakt for borger og ansvarlig for fremdriften i indsatsen.   

 

Det er BDO’s vurdering, at det vil give meget stærke rammer for indsatsen fremadrettet, hvis der 
samlet er ca. 4 årsværk omkring indsatsen for de knap 80 aktivitetsparate, hvor der i afdækning 
nærmere er ca. 6 årsværk. 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Forslaget indebærer, at der ses med nye øjne på organiseringen og arbejdstilrettelæggelsen om-
kring den borgerrettede indsats for aktivitetsparate. Der kan fx være behov for, at der arbejdes 
med en ny forståelse af et fælles ansvar i teamet for at sikre fremdrift i sagerne, og et løbende 
samarbejde om at aftale de næste skridt og hvem der tager ansvar for for de næste skridt sammen 
med borgeren.  

Forslaget indebærer samtidig, at kommunen nedbringer ressourcerne til 1-1 kontakt med borgerne 
og dermed vil der være færre ressourcer til at styrke borgerne ift. livsmestring mv. Det er dog 
BDO’s vurdering, at der gennem et tættere samarbejde mellem sagsbehandlere, virksomhedskonsu-
lenter og mentorer og en mere fleksibel rolle og ansvarsdeling mellem de tre grupper, også kan op-
nås synergier ift. indsatsen, så der fortsat kan arbejdes med tæt kontakt, en god relation og støtte 
til borgerne.  

Konsekvenser for borgerne: 

Forslaget indebærer et sænket serviceniveau for de aktivitetsparate borgere, hvor en andel af bor-
gerne vil opleve, at jobcentret har færre ressourcer til at sætte ind med både mentor, virksom-
hedskonsulenter og sagsbehandlere. På den anden side er det vurderingen, at Hørsholm, gennem et 
styrket samarbejde mellem de tre medarbejdergrupper, har mulighed for at levere en indsats, hvor 
borgerne vil opleve en styrket sammenhæng i indsatsen.  
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Konsekvenser for personale: 

Forslaget indebærer en forandring i, hvordan der arbejdes med borgerne i indsatsen, hvilket kan 
indebære, at de forskellige medarbejdergrupper skal arbejde på en lidt bredere bane med bor-
gerne.   

Konsekvenser for budget: 

Der foreslås en reduktion i udgifter på EBU’s område på 1,1 mio. kr. til aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere, ressourceforløb og uddannelseshjælpsmodtagere. Det er beregnet med afsæt i 
det relativt høje forbrug til aktivitetsparate. Det svarer til at reducere udgifterne til indsats for ak-
tivitetsparate med ca. 25 pct. Reduktionen foretages gennem en ledelsesmæssig prioritering af ind-
satsen og kan også tages under hensyn til at sikre, at Hørsholm har de rigtige kompetencer omkring 
borgergruppen samlet set til at skabe den rette fremdrift.  

Afrundet til nærmeste 
1.000 kr. i 2021 pl.  

2023 2024 2025 2026 

Beløb 600.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

 

Af hensyn til en gradvis omstilling af indsatsen foreslås det, at der er en indfasningsperiode på be-
sparelsen, således af den fulde effekt af forslaget først opnås i 2024.   

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da besparelsen ligger inden for 
styrbare udgifter. Forslaget vil kræve udvikling af indsatsen omkring de grupper der er længst fra 
arbejdsmarkedet for at sikre at de tilbageværende ressourcer bliver anvendt bedst muligt til at 
sikre en fortsat tæt og tillidsbaseret relation med borgerne og en indsats der understøtter udvikling 
af borgernes arbejdsmarkedsperspektiv og udvikling ude på virksomhederne.   
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FORSLAG 3 

Titel: Finansiering af ledelsesopgaven i Hørsholm Kommune  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  

I analysen er der arbejdet med er tæt indblik i kommunens ressourceforbrug. Det er BDO’s erfaring, 
at det er nødvendigt, da kommunerne finansierer indsatsen forskelligt.  

Det kommer i Hørsholm Kommune f.eks. til udtryk ved, at kommunen på papiret ser ud til at have 
et højt ressourceforbrug til ledelse. Ressourceforbruget er dog drevet af, at Hørsholm kommune 
har valgt at finansiere al ledelse i beskæftigelsesindsatsen under administration (konto 6). Det gæl-
der også den del af ledelsesopgaven der vedrører drift af beskæftigelsestilbud. Hvis der tages højde 
for dette, er det umiddelbart vurderingen at Hørsholms udgifter til ledelse ligger på niveau med 
andre kommuner.  

I andre kommuner ses det typisk, at den del af ledelsesopgaven, der vedrører beskæftigelsestilbud, 
finansieres udenfor service-/administrationsrammen, og i stedet under det efterspørgselsstyrede 
område på konto 5.  

Udgifterne på konto 5 er omfattet af budgetgaranti og ligger udenfor kommunens serviceramme. 
Fordelingen af lønninger på de to områder indebærer således en reduktion af serviceudgifter. I ste-
det øges udgifterne under efterspørgselstyret området.    

 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  

En delvis finansiering af ledelsesopgaven på konto 5 kræver en dokumentation af hvilke ledelsesop-
gaver der er knyttet til konto 5 og hvor stor en andel af tiden lederne anvender på området. Det 
kan aftales i samarbejde med kommunens revisor.  

Konsekvenser for borgerne: 

Ingen konsekvenser  

Konsekvenser for personale: 

Ingen konsekvenser 

Konsekvenser for budget: 

Alle tre teamledere i jobcentret har ledelsesopgaver knyttet til beskæftigelsesindsats og med afsæt 
i størrelsen af den interne indsats er det vurderet at knap 0,8 ledelsesårsværk vil kunne finansieres 
på konto 5.  

  

Afrundet til nærmeste 
1.000 kr. i 2021 pl.  

2023 2024 2025 2026 

Reduceret bevilling 
konto 6  

-600.000 -600.000 -600.000 -600.000 

Øget bevilling konto 5 600.000 600.000 600.000 600.000 

Budgeteffekt 0 0 0 0 
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FORSLAG 4 

Titel: Minimumsindsats i Hørsholm Kommune  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Besparelserne i dette forslag kan alene gennemføres som et selvstændigt forslag. Det er således en 
besparelse, der går på tværs af målgrupper og indsatser og vil kræve flere initiativer for at lykkes.  

Hørsholm Kommune har som andre kommune prioriteret ressourcer til beskæftigelsesindsatsen, som 
gør det muligt at levere er samtale- og kontaktforløb med borgerne, der ligger indenfor lovgivnin-
gens rammer. Der er dog også vide muligheder for at tilpasse indsatsen indenfor lovgivningens ram-
mer ved at regulere, hvor meget aktivitet der gives til borgerne og hvilken intensitet, der er i de 
tilbud, der gives. Spændvidden i de enhedspriser der kan beregnes for de enkelte målgrupper, giver 
en god indikation af, at der er et prioriteringsrum for kommunerne.  

Flere kommuner anvender færre ressourcer end Hørsholm samtidig med, at de leverer en indsats der 
ligger indenfor lovgivningens rammer. Det giver en indikation af, at der er mulighed for at tilpasse 
indsatsen. Analysen har også vist, at Hørsholm på flere områder tilbyder mere indsats end det ses i 
andre kommuner – herunder at der gennemføres relativt mange samtaler med målgrupperne og fort-
sat er en relativt omfangsrig brug af mentor ordningen. I en minimumsindsats er det naturligt områ-
der, der kan justeres.  

Hvis Hørsholm udgifter sammenstilles med de tre kommuner, der har det laveste udgiftsniveau på de 
enkelte målgrupper, så peger det på en mulighed for at spare 5,2 mio. kr., jf. figur 5. Det indebærer 
en markant sænkning af udgifterne for især kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og unge 
uddannelseshjælpsmodtagere. Tilpasning i den størrelse vil dog kræve et eftersyn af alle udgiftsom-
råder, herunder ledelse og administration.    

Figur 5: Ændring i udgiftsniveau til laveste ressourceforbrug (top 3) på alle områder 

 
Kilde: Ressourceopgørelser fra de 9 deltagende kommuner og BDO’s beregninger  
Anm: Top 3 kommunerne er forskellige indenfor hver målgruppe.  
 

 

Det er BDO’s vurdering med baggrund i analysens resultater, at der er veje til at realisere en bespa-
relse af den størrelse og stadig levere en indsats indenfor lovgivningens rammer, jf. beskrivelsen 
under forudsætninger for realisering af forslaget.   

Nedbringelse af udgifterne til en minimumsindsats vil dog efter BDO’s vurdering medføre en mindre 
agil organisation ift. at reagere på ændringer i behov for beskæftigelsesindsatsen. Det indebærer 
en betydelig risiko for, at Hørsholm forsørgelsesudgifter kan stige og udvikle sig mindre gunstigt 
end de ellers ville. Det er BDO’s vurdering, at merudgifterne til forsørgelsesudgifter for kommunen 
vil kunne overstige besparelsen på drift – også på kort sigt 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
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Der er en forudsætning i spareforslaget at besparelsen udmøntes gennem en servicereduktion. BDO 
foreslår en række initiativer for at reducere til en minimumsindsats:  

• Reducere mentorindsatsen til et minimum – besparelse 2,5 mio. kr.  

• Styrke produktiviteten af og reducere ressourcer til virksomhedsopsøgning og opfølgning 0,5 
mio. kr.   

• Reducere omfanget af samtaler til minimumsindsats – Besparelse 1,5 mio. kr.  

• Reducere ledelsen med 1 årsværk – Besparelsen 0,6 mio. kr.   

 

Konsekvenser for borgerne: 

Reduktion til en minimumsindsats medfører naturligt en servicereduktion for borgerne. Hvis der 
skæres ind til en minimumsindsats, så har det betydning for kommunens mulighed for at tilbyde en 
individuelt tilpasset indsats ift. den enkeltes behov.  Det betyder med andre ord at borgerne vil op-
leve en mere standardiseret indsats.  

Forslaget indebærer i relation til borgerne bl.a., at der skal arbejdes med modeller for, hvordan 
der kan skabes målrettede forløb indenfor en mere standardiseret ramme og hvilke gode elementer 
ved den eksisterende indsats det er væsentligt at fastholde i en mere stramt styret indsats.   

Konsekvenser for personale: 

Da det meste af Hørsholms indsats ligger i eget regi, så vil en stor del af besparelsen bestå af løn og 
personalerelaterede udgifter. Der vil være færre medarbejderressourcer til at løfte indsatsen, ar-
bejde med faglig udvikling, dække den brede faglige spændvidde, der er behov for samt imødegå 
de individuelle behov, der er for støtte til den enkelte og udførelse af myndighedsopgaverne. Le-
delsen vil også få et større ledelsesspænd. Omstillingen kan samlet betyde, at trivslen blandt med-
arbejdere falder og der opnås en større personaleomsætning.   

Konsekvenser for budget: 

 

Afrundet til nærmeste 
1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Beløb 2,6 mio. kr.  5,1 mio. kr.  5,1 mio. kr.  5,1 mio. kr.  

 

Der er mulighed for at reducere indsatsen på alle områder. Det vurderes umiddelbart effektmæs-
sigt mest risikofyldt at reducere serviceniveauet på sygedagpengeområdet, da det er et område, 
hvor der typisk ses den klareste sammenhæng mellem ressourcer og resultater.  

På dagpengeområdet skal der i forvejen findes besparelser på 1,7 mio. kr. med afsæt i at A-kasser-
nes overtagelse ansvaret for indsatsen for de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Yderligere om-
stilling vurderes at være muligt gennem en sænkning af serviceniveauet, men der kan være en be-
tydelige risiko for, at kommunen får vanskeligt ved at levere resultater – især hvis tilgangen af le-
dige stiger.  

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, men med en betydelig risiko for, at 
det indebærer højere forsørgelsesudgifter, end det ellers ville være muligt at realisere. Forslaget 
vil kræve et kontinuerligt ledelsesfokus under implementeringsperioden for at sikre, at der opnås 
de bedst mulige resultater med de mere begrænsede ressourcer og at organisationen bevarer sit 
resultatfokus på trods af personalemæssige reduktioner.  
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Hørsholm Kommune ønsker at reducere kommunens 
administrationsomkostninger for at frigøre ressourcer til 
velfærdsområderne og reducere behovet for budget-
reduktioner på velfærdsområderne. Derfor har kommunen 
indgået samarbejde med Komponent for at få foretaget en 
analyse af det administrationsomkostningerne.

Analysen skal pege på konkrete administrative opgaver og 
sagsområder, hvor Hørsholm Kommune kan reducere 
omkostninger og ressourcetræk, enten via effektiviseringer 
eller servicereduktioner.

Analysen omhandler kun opgaver på rådhuset, både de 
borgerrettede, politisk betjening og interne støttefunktioner 
ift. resten af organisationen.

Baggrund og formål med analysen

Analysen er delt i to dele. Første analysedel afdækker 
Hørsholm Kommunes administrative omkostnings-
niveau sammenlignet med andre kommuner og identificerer 
administrative rådhusopgaver og sagsområder, hvor 
Hørsholm Kommune har højere omkostninger og større 
ressourcetræk end andre kommuner.

Anden del af analysen analyserer 4 udvalgte områder 
dybere og peger på konkrete tiltag og prioriteringer, der 
kan reducere omkostningsniveauet i Hørsholm Kommune. 
Herunder om det kan ske via effektiviseringer 
eller servicereduktioner, og en vurdering af hvilke 
konsekvenser de foreslåede tiltag vil have for politikere, 
borgere og organisationen.
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Samlede forslag og potentialer

Forslag Potentiale

Ejendomme Frasalg af Ådalsparkvej 2 Ca. 2 mio. kr.

Reduceret lejemål/fleksible arbejdspladser 0,9-1,8 mio. kr.  

Administration 
og sekretariat

Udfase åremålsansættelse for direktører Ca. 1 mio. kr.

Reducere antal af centre og centerchefer Ca. 1,1 

Øget ledelsesspænd på rådhuset ved at reducere antallet af ledere 0,07 -0,7 mio. kr.

Reduktion af antal ansatte i sekretariat og forvaltning Afhænger af beslutning om 
reduktion i opgaver el. service

Afskaffelse af af julegaver til ansatte samt reduceret tilskud til kantinedrift 
på rådhuset

0,8-1 mio. kr. 

Fælles IT og 
Telefoni

Tilpasning af medarbejderressourcen i IT- og digitalisering Ikke opgjort

Fjernelse af fastnettelefoni Ikke opgjort

Byggesags-
behandling

Øget arbejdsdeling og tilpasning af medarbejdersammensætning 
(Kræver initial investering)

Ca. 0,3 mio. kr. indfaset

Øget faktureringsgrad 0,8-2 mio. kr.
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Analyse – del 1
Screening  af  Hørsho lm Kommunes  
admini strat ive  omkostningsn iveau
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Opmærksomhed vedr. konteringspraksis 
Den valgte metode er velegnet ift. at finde ind til 
områder, hvor der kan være et muligt potentiale, 
samt til at vurdere størrelsesordenen på potentialer. 
Men der er en række udfordringer, som man skal 
holde sig for øje inden man konverterer et potentiale 
til en besparelse: 

Kommunerne har en forskellig konteringspraksis. Det 
betyder, at nogle kommuner bogfører flere 
administrative udgifter på fagområdernes konti end 
andre. 

For Hørsholm Kommune kan der både være tale om, 
at der bogføres flere eller færre end de andre 
kommuner gør. Derfor kan et højt potentiale være 
udtryk for, at kommunen kan bogføre flere udgifter 
på fagkonti, for at være mere sammenlignelig med 
andre kommuner, mens et lavt potentiale kan være 
udtryk for det modsatte. Der vurderes på denne 
udfordring, hvor det vurderes relevant. 

Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at ændret 
konteringspraksis flytter – ikke fjerner udgifter – for 
kommunen, så konteringspraksis har betydning for 
sammenligning og forståelse. 

Analysetilgang
Indledningsvist er der foretaget en top-down gennemgang af udgifter til 
administration mv. knyttet til rådhuset. Disse er efterfølgende brudt ned i mindre 
afgrænsninger, hvor det er muligt i henhold til den autoriserede kontoplan.  

Der er foretaget benchmark af de identificerede økonomidata, og udregnet et 
potentiale for udgiftsreduktion, hvis Hørsholm kommune havde et udgiftsniveau 
svarende til sammenligningskommunerne. 

Sammenligningskommuner
Hørsholm Kommune har ønsket en sammenligning med en række kommuner, 
som kommunen traditionelt anvender til benchmark;  Lyngby-Taarbæk, 
Fredensborg, Gentofte, Rudersdal, Allerød og Hillerød.

De udvalgte sammenligningskommuner er af forskellig størrelse. Nogen er 
sammenlagte - andre er ikke. Disse forhold har betydning for kommunens 
udgiftsniveau. 

Hørsholm kommune har et lavere befolkningstal end de andre kommuner, dog 
på niveau med Allerød. Det betyder at Hørsholm på nogle områder vil have 
nogle faste udgifter, der ikke kan minimeres, da de ikke kan leveres i mindre end 
et stykke. Dette vil øge den gennemsnitlige udgift per borger. Eksempelvis én 
borgerrådgiver, minimumskrav om 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, én 
kommunaldirektør etc. På andre punkter vil det at være en mindre kommune 
betyde mindre behov for styringssystemer, der kan være med til at reducere 
kommunens udgifter i forhold til de andre kommuner. 

Metode i analysens del 1 
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Fællesudgifter og 
administration

(hovedkonto 6)-

Regnskab 2021 –
196 mio. kr. 

Administrativ 
organisation 

(6.45)

Regnskab 2021-

160 mio. kr.

Lønpuljer m.v.

(6.52)

Regnskab 2021

22 mio. kr.

Politisk 
organisation 

(6.42) 

Regnskab 2021 –
8 mio. kr. 

Overordnede administrationsudgifter og valg af 
fokus i Analyse del 2
Hørsholm Kommunes udgifter samlet set til administration på 
rådhuset udgør 196 mio. kr. Dette er fordelt på tre konti og 
dermed kategorier som vist i de grønne bobler.

Ved at sammenligne udgiftsniveauet med sammenlignings-
kommunerne i analysedel 1 er der identificeret et umiddelbart 
potentiale.

Styregruppen har udvalgt fire temaer under kontoen 
‘Administrativ organisation’, som Komponent undersøger 
mere dybdegående i analysens del 2. Temaerne er udvalgt 
efter størrelsesorden på den udgiftsforskel, som 
benchmarking har vist:

• Administrationsbygninger 
• Sekretariat og forvaltning 
• IT og telefoni 
• Byggesagsbehandling

Kommunen har valgt selv at gå videre med at afdække 
mulige udgiftsreduktioner på de to øvrige konti. 
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Kilde: Danmarks Statistik (REGK31)
Definition: Funktion 6.45.50-58, indekstal, løbende priser 2021

Figuren til venstre viser Hørsholm 
Kommunes samlede udgifter til 
administration sammenlignet med 
sammenligningskommuner. 

En simpel beregning med 
sammenligningskommunerne viser, at 
Hørsholm Kommune bogfører udgifter 
for 25 mio. kr. mere end 
sammenligningskommunerne på 
administrative konti.

I analysedel 2 kvalificeres denne forskel 
yderligere i forhold til om der er ses et 
muligt besparelsespotentiale.
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Analyse – del 2
Afdækning  a f  4  admini s trat ive  områder
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Metode i analysens del 2

Kilde: Kend din kommune 2022, 
4. udgave

Der er ikke nogle entydige nøgletal, der fortæller om Hørsholm kommune har 
for stor eller lille administration. Det skyldes, at tallet kan opgøres på mange 
forskellige måder, og at kommunerne samtidig er organiseret og konterer 
udgifter forskelligt, hvilket kan påvirke udgiftssammensætningen. 

Som illustration er vist to tabeller fra KL’s publikation Kend Din Kommune, 
der rangerer kommunerne ift. administrative udgifter. Sammenligner man
kommuner på baggrund af årsværk til ledelse og administration viser 
tallene, at Hørsholm har en lille administrativ organisation (Nr. 6). Dette 
dækker både administration centralt og decentralt. Sammenligner man 
kommuner på baggrund af regnskabsudgifter til central administration har 
Hørsholm en betydelig dyrere administration (Nr. 58).  

Når Hørsholm kommune ønsker en reduktion i de administrative udgifter, er 
der ikke én metode til at kortlægge og identificere muligheder for 
effektivisering og besparelse. Det er nødvendigt at undersøge den konkrete 
opgavevaretagelse for at identificere, hvorledes denne kan tilpasses. Flere 
steder vil det også være nødvendigt at koble til de politiske ønsker og 
ambitioner, der er til det administrative serviceniveau m.v. 

Komponent har anvendt talanalyse, benchmarking til andre kommuner, 
interviews med direktører, chefer og ledere, og sammenholdt 
organiseringen og opgavevaretagelsen i Hørsholm Kommune med andre 
kommuner. 
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Tema 1: 
Administrationsbygninger
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Figuren viser, at Hørsholm Kommune har høje udgifter til 
administrationsbygninger – nærmere bestemt indeks 220 
ift. sammenligningskommunerne.

En del af forklaring er, at der i 2021 har været udgifter til 
flytning fra et rådhus til et andet. Men udgifterne er også 
høje, fordi Hørsholm Kommune stadig afholder udgifter 
for to rådhuse, hvilket er en meromkostning.

Det fremgår ikke, hvilke kommuner der hhv. ejer og lejer 
deres rådhuse. Kommuner der lejer administrations-
bygninger vil oftest fremstå med højere administrations-
udgifter end kommuner der ejer bygningerne, jf. 
Indenrigsministeriets benchmarkenhed. Omvendt vil
ejerkommuner have højere vedligeholdelses- og
anlægsudgifter.

Denne analyse indeholder ikke en business case på, om 
det bedst kan betale sig for Hørsholm Kommune at eje 
eller leje et rådhus.
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Opdeling af driftsudgifter til 
Slotsmarken, mio. kr. 2020 2021

Slotsmarken, Husleje 2,00 4,9

Slotsmarken, Fællesudgifter 1,2 1,4

Øvrige udgifter 1,5 2,0

Samlede udgifter 4,7 8,2

Specifikation af driftsudgifter til rådhuse

Lokation, mio. kr. 2019 2020 2021

Ådalsparkvej 2 6,0 3,5 2,3

Slotsmarken 13 0,1 4,7 8,2

I alt 5,9 8,1 10,4

Kilde: Hørsholm Kommunes egne tal. Regnskabstal for 2019-2021.
De lave huslejeudgifter i 2020 skyldes en initial rabat på lejemålet.

Udover driftsudgifter har Hørsholm kommune afholdt en række 
anlægsudgifter til flytning og indretning. 

I tabellen er Hørsholm Kommunes udgifter til administrations-
bygninger specificeret. Af budget 2022 fremgår det, at der 
fortsat forventes udgifter på 2 mio. kr. årligt til det tidligere 
rådhus på Ådalsparkvej 2, som bl.a. går til varme, tilsyn og 
vagt. Komponent vurderer således, at det er muligt at reducere 
kommunens driftsudgifter ved at få det gamle rådhus solgt.
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I det konkrete forsøg med fleksible arbejdspladser i Center for By og 
Miljø har medarbejderne fået mulighed for at tilvælge op til 2 
hjemmearbejdsdage om ugen eller en fast arbejdsplads på rådhuset. 
Alene ud fra denne valgfrihed er centeret lykkes med at realisere en 
ratio ift. antal kontorpladser på 82 % og har dermed reduceret 
behovet for kontorpladser med 18 %. 

En undersøgelse fra Københavns Kommune foretaget før corona viser, 
at medarbejdere i gennemsnit kun tilbringer 30-50 % af tiden ved 
deres skrivebord. Denne tendens forventes at være forstærket af en 
øget digitalisering og øget brug af hjemmearbejde de senere år. Både 
dele af Holbæk og Københavns Kommune har indført fleksible 
arbejdspladser med en ratio på 70 %. Der vurderes derfor 
umiddelbart at være et potentiale ved at reducere antallet af 
skriveborde og indføre fleksible arbejdspladser i Hørsholm Kommune.

En reduktion af kvadratmeter som følge af indførsel af fleksible 
arbejdspladser, skal samstemmes med de fysiske rammer. Kommunes 
afdeling for Facility Management vurderer, at den eksisterende 
rådhusbygning sætter nogle begrænsninger, idet bygningen er smal og 
med mange gangarealer (ca. 1.500 kvm gangareal), og blokkene er 
adskilt af trappetårne, som er vanskelige at udnytte. 

Antal kvm Kvm pr. 
medarbejder

Kontor 4.606 16,8

I alt 8.174 31,7

Udnyttelse af kvadratmeter på rådhuset

Kilde: Hørsholm Kommunes egne tal. Antal medarbejdere er opgjort 
til 274 pr. 1. april 2021. Antal kvadratmeter er opgjort af 
rengøringsfirmaet Renell. Trappetårne er ikke inkluderet.

Tabellen ovenfor viser, hvor mange kvadratmeter Hørsholm 
Kommune råder over på rådhuset på Slotmarken 13. Der er i 
alt 8.174 kvm, heraf 4.606 kvm kontor fordelt på 274 ansatte 
på rådhuset. 

I dag står der et skrivebord til rådighed for alle ledere og 
medarbejdere på rådhuset med undtagelsen af i Center for 
By og Miljø (BOM), hvor der er et igangværende forsøg om 
fleksible arbejdspladser.
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Beskrivelse af 
tiltag

Hørsholm Kommune har fortsat udgifter forbundet med det gamle rådhus på Ådalsparkvej 2. Udgifterne 
forventes at udgøre 2 mio. kr. i 2022 og dækker over udgifter til varme, tilsyn, vagter m.v.
Det foreslås at Hørsholm Kommune afvikler det gamle rådhus ved at sælge det fra.

Potentiale Det økonomiske potentiale vurderes at være en besparelse på 2 mio. kr. årligt. Derudover forventes Hørsholm 
Kommune at få en indtægt ved salget. En indtægt der evt. kan samtænkes med investering i fleksible 
arbejdspladser.

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Ingen eller begrænset.

Forudsætninger 
for gennemførsel

Der skal gennemføres en salgsproces.

Hvornår kan det 
træde i kraft

Efter en salgsproces

Frasalg af Ådalsparkvej 2
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Beskrivelse af 
tiltag

Hørsholm Kommune kan indføre fleksible arbejdspladser, så medarbejdere på rådhuset ikke har et fast skrivebord. Derved reduceres
behovet for kvadratmeter på rådhuset. Der vil være forskel på, hvor meget de enkelte afdelinger kan reducere med. Komponent 
foreslår, at der sigtes efter en ratio på 80 %, så der er 8 kontorpladser eller skriveborde pr. 10 medarbejdere. 

Potentiale Der ses et potentiale ved at sænke ratioen mellem medarbejdere og kontorpladser og derved få en bedre arealeffektivitet. Ved at 
fjerne de skriveborde, der forventes at stå tomme, frigøres kvadratmeter, og kommunen vil få behov for at leje færre kvadratmeter. 
Nogle af de frigjorte kvadratmeter må forventes at skulle udnyttes til andre arbejdsstationer, der understøtter medarbejdernes behov, 
men primært skal frigørelsen af kvadratmeter benyttes til at  reducere omfanget af lejemålet. Med en antagelse om at udgifterne til 
Slotsmarken, som i 2022 udgør 8,8 mio. kr., kan reduceres med 10-20 %, udgør det økonomiske potentiale ved dette tiltag ca. 0,9 - 1,7 
mio. kr. årligt. Der må forventes investeringsomkostninger i form af indkøb af møbler og evt. mindre ombygninger.

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Ledere og medarbejderne vil komme til at sidde tættere sammen, end de gør i dag, og vil have andre arbejdsstationer end kun deres 
skrivebord – fx projektrum, hjemmearbejdspladsen eller andet.
Hørsholm Kommunes eget forsøg med fleksible arbejdspladser peger også på, at der kan være positive konsekvenser – fx at lære andre 
kolleger at kende, idet man sidder sammen med skiftende personer.

Forudsætninger 
for gennemførsel

Gennemførslen af forslaget kræver at den fysiske indretning gentænkes inden for de fysiske rammer. Der kan være behov for nye eller 
flere arbejdszoner, når antallet af arbejdspladser reduceres – fx stillezone, projektzone mm. Det forudsættes, at disse zoner ikke kun 
skal være på kontorarealerne, men også fx gangarealer, lounges mm. Se evt. principper vedr. aktivitetsbaseret indretning af 
arbejdspladsen. Der må forventes investeringsomkostninger i form af indkøb af møbler og evt. mindre ombygninger.
Ændring af den fysiske indretning på arbejdspladsen er en adfærdsmæssig og kulturel forandring. Det vil være nødvendigt at foretage 
en inddragende proces med bl.a. MED. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, at ledelsen er nøglen til succes ved fx at gå
forrest og selv opgive det personlige skrivebord. Hørsholm Kommune har gennemført forsøg med fleksible arbejdspladser i BOM og har 
således allerede erfaringer med indførsel af fleksible arbejdspladser, som der kan trækkes på i processen.

Hvornår kan det 
træde i kraft

Der skal afses tid til at gennemføre en forandringsproces. Derudover kan der være et opsigelsesvarsel på lejemålet.

Reducer lejemålet ved at indføre fleksible arbejdspladser 
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Tema 2: 
Sekretariat og forvaltning 
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Kilde: Danmarks Statistik (REGK31)
Definition: Funktion 6.45.51, indekstal, løbende priser 

Tabellen til venstre viser umiddelbart, at Hørsholm 
Kommune ligger på niveau med sammenlignings-
kommunerne for totalomkostningerne. På øvrige 
omkostninger ligger kommunen højere, men der er 
meget store udsving i øvrige omkostninger mellem 
kommunerne, hvilket skyldes at der kan være store 
forskelle i konteringspraksis. 

Komponent har gennemgået data og konstateret, at 
en række udgifter på andre funktioner mere 
retvisende kan bogføres under denne funktion for 
‘Sekretariat og forvaltninger’. Totalomkostningerne 
hæves derved med ca. 10 mio. kr. (heraf 3,2 mio. kr. 
vedr. løn), som vist i den gule søjle. Det betyder, at 
Hørsholm Kommune ligger på indeks 115 og dermed 
15 % over sammenligningskommuner,

Det giver anledning til at afdække muligheder for 
tilpasninger under ift. sekretariat og forvaltninger.
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Udgifter til 
administration og ledelse

Indeks

Samlede administrationsudgifter 
ift. forventet niveau 103
Administrative støttefunktioner 
og chefer ift. forventet niveau 116
Myndighedspersoner 
ift. forventet niveau 74
Decentrale ledere 
ift. forventet niveau 100

Udgifter til administration og ledelse

Indenrigsministeriet opdaterer årligt data for 
kommunernes lønudgifter til administration og ledelse 
fordelt på forskellige kategorier. Samtidig opgør de 
kommunens udgifter i forhold til et forventet niveau. Det 
forventede niveau er beregnet på baggrund af 
kommunens rammevilkår; eks. sociale forhold, 
befolkning m.v.

Hørsholm Kommune ligger højere end forventet ift. 
særligt administrative støttefunktioner og chefer. Her 
ligger kommunen 16 % højere end hvad man skulle 
forvente på baggrund af kommunens rammevilkår. I 
2020 var det tilsvarende indeks lidt højere, nemlig 118.  

I det følgende ses først på mulighederne for at reducere 
udgifterne til ledelse – Tema 2a og efterfølgende i 
forhold til administration, både årsværk og øvrige 
udgifter under ‘Sekretariat og forvaltning’, tema 2b. 

Kilde: Indenrigsministeriets benchmarkenhed, regnskabstal 2021 
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Tema 2a: 
Sekretariat og forvaltning
- Ledelse 
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Hørsholm Kommune bruger ca. 
434.000 kr. pr. tusind indbyggere til 
topledelse, hvilket er det højeste 
blandt sammenligningskommunerne 
sammen med Allerød Kommune. 

Begge kommuner er små set ift. de 
andre kommuner, hvilket kan være 
én årsag til at de ligger højt ift. de 
andre kommuner. 

Sammenlignes de to kommuner, ses 
at Allerød har to centerchefer flere 
end Hørsholm Kommune, men 
Hørsholm Kommune har et højere 
lønniveau for både direktører og 
chefer end Allerød Kommune. 

Udgifter til topledelse

Kilde: Hørsholm Kommunes egne data, opgjort ekskl. pension. 
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Hørsholm Kommune ligger lidt over gennemsnittet for 
direktør og cheflønninger og lidt under niveauet for løn 
til kommunaldirektøren.

Lønninger til kommunaldirektører og direktører er 
reguleret ift. kommunens indbyggertal og det samlede 
antal af direktører. Det vil sige, at selvom Hørsholm 
Kommune ligger tæt på gennemsnittet, så ligger 
Hørsholm Kommune væsentlig over niveauet ift. de 
andre små kommuner, Allerød og Halsnæs.

En del af forskellen skyldes, at Hørsholm Kommunes 
direktører og kommunaldirektør er ansat på åremål, 
hvilket er en dyrere ansættelse pga. åremålstillægget.

Lønniveau for topledelsen

Kilde: Hørsholm Kommunes egne data, opgjort ekskl. pension og 
fratrædelsesgodtgørelse.

Kommunal-
direktør Direktør Centerchef 

Halsnæs 85 81 94 

Allerød 91 94 89 

Fredensborg 98 96 103 

Frederikssund 98 97 94 

Hillerød 98 113 98 

Hørsholm 99 103 102 

Gribskov 104 99 97 

Furesø 104 102 106 

Egedal 105 105 99 

Helsingør 117 110 119 
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Kommune Antal 
direktører

Antal 
centerchefer

Bemærkning

Hørsholm 3 8

Allerød 3 10

Halsnæs 3 8

Herlev 3 6 Dertil 2 stabschefer

Albertslund 3 9

Ishøj 3 10*

Glostrup 3 8*

Solrød 3 7*

Stevns 3 6

Sorø 3 4 Dertil stab med 6 ledere

Odsherred 2 8

Kerteminde 3 7

Nordfyns 4 9

Rebild 4 9

Antal direktører og chefer i udvalgte 
kommuner med ca. 20-30.000 indbyggere

I denne tabel er antallet af direktører og chefer opgjort for 
kommuner, der er på størrelse med Hørsholm Kommune set 
ift. indbyggertal. Hørsholm Kommune ligger på niveau med 
lignende kommuner ift. antallet af direktører og chefer.

Nogle kommuner har en slankere topledelse end Hørsholm, 
fx Sorø og Stevns Kommuner. Mange fynske og jyske 
kommuner har en større topledelse end Hørsholm Kommune.

Centerchefer løser typisk en todelt ledelsesopgave ift. både 
at yde faglig ledelse ud i organisationen og servicere den 
politiske ledelse. Hvis en kommune vælger helt at fjerne 
cheflaget, svarer det til at indføre i en forvaltningsmodel, 
som var den gængse måde at organisere en kommune på før 
i tiden. Det vil typisk betyde at en række afdelingsledere står 
for den faglige ledelse af organisationen, mens direktørerne 
alene står for den politiske ledelse og følgelig er mindre godt 
inde i sagerne end en centerchef vil være det. Der vil være 
behov for både flere ledere og flere direktører end der er i 
dag, og der vurderes derfor ikke at være et besparelses-
potentiale ved at indføre en forvaltningsmodel. Da 
kommunerne gik fra forvaltnings- til centermodel medførte 
dette i de fleste kommuner en besparelse.

Kilde: Den enkelte kommunes hjemmeside.
*Antal af afdelinger eller centre. Der er ikke oplyst antal chefer.



19-08-2022

23

Ledelsesspænd

Kilde: Hørsholm Kommunes egne data, opgjort 1. juli 2022. Ledelsesspænd på rådhuset er opgjort inkl. centerchefens 
ledelsesspænd, dvs. både medarbejdere og underordnede ledere – også underordnede ledere uden for rådhuset. Ledere 
af de selvejende institutioner er ikke medtaget i ledelsesspændet. Elever er heller ikke medtaget.
For mere information vedr. ledelsesspænd for administrationen se Ledelseskommissionens rapport og Lederweb.

Det gennemsnitlige ledelsesspænd på rådhuset i 
Hørsholm Kommune er 12,8. 

Ifølge undersøgelse fra Ledelseskommissionen, 
er det gennemsnitlige ledelsesspænd på generel 
offentlig administration på 15 medarbejdere pr. 
leder. Forskningen peger på, at det ideelle 
ledelsesspænd ligger mellem 12-20 
medarbejdere pr. leder.

Udover spændet i personale, spænder lederne 
også over en række faglige områder. Det faglige 
spænd for lederne i Hørsholm Kommune 
vurderes at være større end i andre kommuner, 
da Hørsholm Kommune er en lille kommune med 
relativt færre ledere end større kommuner, men 
skal løse opgaver inden for samme fagområder.

Udover ledelsesopgaver, løser mange ledere på 
rådhuset også andre fx faglige opgaver. Hvis 
ledelsesspændet øges, vil der bliver mindre tid til 
at løses de faglige opgaver, som er placeret hos 
lederen.

Centre
Chef

Leder på 
rådhus

Ledere i reference 
uden for rådhus

Medarbejdere 
på rådhuset

Ledelsesspænd

BOM 1 6 2 74 11,7
JBE 1 3 0 63 16,5
BOV 1 2 4 40 15,3
DOS 1 1 14 14 14,5
SOM 1 2 7 23 10,7
POP 1 1 0 21 11,0
ØKU 1 1 0 18 9,5
KID 1 1 4 21 13,0

Gennemsnit 12,8
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Beskrivelse af 
tiltag

Direktørerne i Hørsholm Kommune er ansat på åremålsansættelse frem for kontrakt. En åremålsansættelse er en tidsmæssigt 
afgrænset tjenestemandsansættelse, der ophører uden yderligere varsel ved åremålsperiodens udløb. Lønnen er typisk højere 
for åremålsansatte, da der forhandles et åremålstillæg på op til 30 % af lønnen. Dertil gives der fratrædelsesbeløb, som udgør 1
måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse.
Der ses et potentiale ved at udfase åremålsansættelse for direktører. Derved sparer kommunen udgiften til åremålstillægget og
fratrædelsesbeløbet. 
De fleste kommuner er gået væk fra åremålsansættelser, da disse ansættelser ofte er dyre.

Potentiale Åremålstillægget er individuelt forhandlet for hver enkelt direktør. Overgang til ansættelse uden åremål kan omkostningsfrit ske
ved udløb af åremål, så potentialet vil blive indfaset i takt med udløb af kontrakter. Inklusiv godtgørelser skønnes det fulde 
potentiale at udgøre i gennemsnit  ca. 1 mio. kr. årligt inkl. pension mv. Dette er beregnet ved reduktion af tillæg på 20 %.

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Der ses fortrinsvist positive konsekvenser for kommunens drift. Udover at udfasning af åremålsansættelsen indebærer en 
besparelse for kommunen, skabes der også en anden incitamentstruktur for direktører. Ved en åremålsansættelse er der et stærkt 
incitament til at blive i stillingen åremålet ud, men ved udgangen af åremålet udbetales der en fratrædelsesbeløb, hvilket kan 
være et incitament til at træde ud af samarbejdet for at få beløbet udbetalt.
Fremover vil kommunen have udgifter forbundet med at afskedige direktører – typisk et års løn. Men allerede i dag har 
kommunen udgifter forbundet med at afskedige direktører. I dag betaler Hørsholm Kommune fratrædelsesgodtgørelse ved 
åremålets udløb hvis det ikke forlænges. Og hvis kommune ønsker at ophøre samarbejdet med en åremålsansat direktør inden 
åremålets udløb, vil dette have betydelige økonomiske konsekvenser.
Åremålsansættelsen ses desuden som en ufleksibel ansættelse, som er ude af trit med et moderne fleksibelt arbejdsmarked, hvor
fratrædelsesgodtgørelser til offentlige topledere tilmed ofte kritiseres i offentligheden.
Tiltaget indebærer en risiko for, at de nuværende direktører ikke ønsker at fortsætte på en varig ansættelse efter åremålets udløb, 
hvilket vil betyde, at Hørsholm Kommune i så fald skal rekruttere nye direktører.

Forudsætninger 
for gennemførsel

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt Kommunen ønsker at ansætte sine direktører på åremålsansættelse eller ej.
Der skal forhandles nye kontrakter med direktørerne, når deres åremål udløber.

Hvornår kan det 
træde i kraft

Løbende med åremålenes udløb. 

Udfase åremålsansættelse for direktører
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Beskrivelse af 
tiltag

Hørsholms centerchefer er lønnet højere end en række af de sammenlignede kommuner. I stedet for at fokusere på 
eksempelvis en løntilpasning blandt chefgruppen, svarende til den foreslåede lønreduktion blandt direktørerne, foreslås i 
stedet at udvide ledelsesopgaven blandt centercheferne ved at foretage en organisationsændring. Komponent foreslår, 
at afdelinger, medarbejdere og opgaver i et af centrene deles op og lægges ind under andre centre. 

Potentiale Potentialet vurderes at være mellem 1 – 1,1 mio. kr., som svarer til nedlæggelsen af en chefstilling. Der vurderes ikke at 
være udgifter til lønforhøjelse til andre chefer, som får en større portefølje ind under sig, da centercheferne i Hørsholm 
kommune i forvejen ligger højt ift. sammenligningskommunerne. Det vurderes at flytningen at chefopgaver kan rummes 
inden for rammen.

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Der vil er færre ledelsesressourcer til at servicere udvalgene, så der kan være behov for at se på at tilpasse 
serviceniveauet for politisk betjening. Der vil derudover komme et større ledelsesspænd, idet der er en chef færre. Med 
tiltaget stiger det gennemsnitlige ledelsesspænd på rådhuset fra 12,8 til 13,8.

Forudsætninger 
for gennemførsel

Der vil være behov for at foretage en organisationsændring med tilhørende processer. Derudover skal der være en 
fornyet forventningsafstemning og servicetilpasning ift. særligt den politiske betjening. Informationsniveau til borgerne 
kan blive lavere.

Hvornår kan det 
træde i kraft

Kommunen skal påregne tid til MED-høringer, organisationsprocesser med videre, inden forslaget kan træde i kraft og 
potentialet indfries. Endvidere vil der være et opsigelsesvarsel for chefstillingen.

Reducere antallet af centre og dermed centerchefer
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Beskrivelse af tiltag Hørsholm Kommune har i dag et ledelsesspænd på rådhuset på i gennemsnit 12,8. Der ses et potentiale i at hæve 
ledelsesspændet på rådhuset ved at reducere i ledelseslaget. Udover reduktion af en centerchef, som er beskrevet i 
særskilt forslag, kan det overvejes også at reducere antal af niveau 3 ledere på rådhuset.  

Potentiale Potentialet afhænger af hvor stor en del af stillingen, der har indeholdt ledelse, og hvorvidt den pågældende stilling 
kan opsiges, eller om lederstilling skal omdannes til fx en chefkonsulent-stilling. En konvertering af en leder til en 
chefkonsulent indebærer et potentiale på ca. 70.000 kr. årligt, men en nedlæggelse af en (leder)stilling og 
dertilhørende opgaver indebærer et potentiale på ca. 700.000 kr. årligt. 

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Reduktion af ledelseslaget med en centerchef vil hæve ledelsesspændet til 13,8. Reduceres ledelseslaget med 
yderligere en lederstilling, vil dette hæve ledelsesspændet til 14,8.
Udover ledelsesopgaver, løser mange ledere på rådhuset også andre fx faglige opgaver. Hvis ledelsesspændet 
øges, vil der bliver mindre tid til at løses de faglige opgaver, som er placeret hos lederne. Samtidig vil der blive 
mindre tid til ledelse af en ofte bred faglig portefølje.

Forudsætninger for 
gennemførsel

Forudsætningen for, at der kan hentes en effekt af forslaget svarende til en lederlønning er, at de faglige opgaver, som 
lederen har løst, flyttes. Derfor skal forslaget ses sammen med forslaget om reduktion af administrative medarbejdere 
ifm. opgavetilpasning. Uden en opgavetilpasning vil nedlæggelse af lederstillingen skabe behov for en ekstra 
medarbejder. Lønforskellen vil således være eneste potentiale.

Hvornår kan det 
træde i kraft

Afhænger af opsigelsesvarsel.

Reduktion af niveau 3-ledere på rådhuset
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Tema 2b: 
Sekretariat og forvaltning 
- Personale og øvrige omk.
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Rammepapir - Kommune med lavt administrativt aftryk

Komponent anbefaler, at hvis antallet at administrativt ansatte skal 
reduceres, skal der ske en forventningsafstemning med politikerne 
om den administrative service og opgavevaretagelse. Det kan fx ske 
i form af et rammepapir, der vedtages sammen med en reduktion i 
administrationen. 

Et rammepapir kan have fokus på: 

• Antal og hyppighed for politiske møder

• Retningslinjer og frister for spørgsmål fra politikere, herunder 
hvornår svar til politikere gives hhv. skriftligt eller mundtligt.

• Rammer og frister for budgetbesvarelser og aftaler om 
analyseniveauet ift. budgettet. 

• Niveau for sagsfremstillinger, der går mindre i dybden og sætter 
et loft over omfanget at kvalitetssikring af sagen. Dette kan 
betyde at identificerede fejl vil skulle rettes og dagsordenen 
genpubliceres.

• Niveau og rammer for tidsforbrug på 
borgerinddragelsesprocesser. 

Komponent har gennemgået Hørsholm Kommunes udgifter under 
funktionen 6.45.51 ‘Sekretariat og forvaltning’. Udgifterne på 
denne funktion dækker kommunalbestyrelsens sekretariat, 
borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige 
stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedr. kommunens 
centrale administration. Derfor indgår lønninger til eksempelvis 
byggesagsbehandlere og IT-support ikke, da disse ligger 
selvstændigt andetsteds. 

Komponent vurderer, at der ikke er store enkelte udgiftsposter på 
hverken løn eller øvrige udgifter, der skiller sig ud. Det er derfor 
ikke muligt at pege på et enkelt forslag med en større volumen. I 
stedet har Komponent undersøgt mulighederne for at tilpasse det 
eksisterende serviceniveau og dermed reducere udgiftsniveauet.

En reduktion i antal ansatte under sekretariat og forvaltninger vil 
skulle kobles med en nedjustering af serviceniveauet eller 
reduktion af opgaver. En dybere gennemgang af tidsforbruget hos 
de administrative medarbejdere vil kræve en 
arbejdsgangsanalyse.

Udgifter til administrative medarbejdere i 
sekretariat og forvaltninger og øvrige udgifter
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Administrativt serviceniveau 
til politisk betjening
Tabellen øverst til højre viser hvor mange baggrundsnotater, 
politikerne har bestilt ifm. budgetterne, mens tabellen nederst 
til højre viser, hvor mange råderumsforslag og budgetønsker, 
der er hhv. bestilt og efterfølgende vedtaget. Det fremgår, at 
mellem en tredjedel og halvdel af råderumsforslagene bliver 
vedtaget. Alt i alt udgør disse politiske bestillinger et 
væsentligt ressourcetræk på administrationen.

Komponent vurderer også, at Hørsholm Kommune har en høj 
kvalitet i de udarbejdede sager og analyser - både æstetisk, 
formmæssigt og  korrekturmæssigt.

Også KB-spørgsmål laver et væsentligt ressourcetræk på 
administrationen. I gennemsnit blev der i 1. kvartal 2021 og 
2022 stillet 56 spørgsmål svarende til 224 på årsbasis. Det 
tager minimum 30 min at registrere og journalisere per 
spørgsmål, og derudover anvendes der i snit 3 timer på at 
besvare spørgsmålet skriftligt. Samlet anvendes lidt over ½ 
årsværk (672 timer) på KB-spørgsmål alene.

Kilde: Hørsholm Kommunes egne data og beregninger.
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Beskrivelse af tiltag En reduktion i antal ansatte under sekretariat og forvaltninger vil skulle kobles med en nedjustering af serviceniveauet eller reduktion 
af opgaver. Et rammepapir vil kunne fastsætte dette omfang, og de afledte mulige reduktioner opgøres. 

Herudover skal der i kommunen være opmærksomhed på at få tilpasses driften til det forventede lavere anlægsniveau, der er fastlagt 
i kommuneaftalen og som forventes gældende for de kommende år. Med et lavere anlægsniveau vil kommunen reducere behovet for 
projektledere m.v. i forhold til eksekvering på anlæg.

Potentiale Potentialet afhænger af den ramme, der aftales mellem administration og politisk niveau omkring det reducerede administrative
aftryk. Det bemærkes, at der kan være afledte besparelser ved vedtagelsen af et rammepapir, eksempelvis reduceret 
mødeforplejning m.v. 
I forhold til et reduceret kommunalt anlægsniveau afhænger den mulige reduktion i administrationen af det anlægsomfang, der 
vedtages med budget 2023. 

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Udvalgssager og budgetnotater kan blive mindre fyldestgørende. 
Manglende kontrolberegninger og færre analyser vil kunne betyde, at administrationen vil skulle omgøre beslutninger, der evt. viser 
sig ikke at kunne gennemføres. 
Ved mindre kvalitetssikring kan der ske, 

Forudsætninger for 
gennemførsel

Det kan være fagligt utilfredsstillende for medarbejdere og ledere ikke at kunne gå i dybden med besvarelse af spørgsmål, men
eksempelvis henvis til en KL publikation for svar, eller til en offentlig statistik. 

Hvornår kan det 
træde i kraft

Alt efter opsigelsesvarsler ultimo 1. kvartal eller 2. kvartal 2023.

Reduktion af antal ansatte i sekretariat og forvaltning
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Beskrivelse af tiltag Komponent har gennemgået Hørsholms øvrige udgifter under 6.45.51. Øvrig administration. Der er ikke store 
udgiftsposter der springer i øjnene, hvor det er muligt at reducere udgifterne betragteligt uden konsekvenser. Derfor er 
det nødvendigt at kikke ind i konkrete tilpasninger af det eksisterende serviceniveau for at reducere udgiftsniveauet.
Her er det muligt at lave en række tilpasninger, der helt konkret vil have karakter af personaleforringelser. 
Disse er oplistet nedenfor. 

Potentiale • Fjernelse af kommunale julegaver. Der er i 2021 anvendt ca. 700 t. kr. til julegaver. I 2021 havde kommunen 1480 
personaleenheder, hvormed udgiften svarer til ca. 450 kr. per personaleenhed. I stedet for en fjernelse af udgiften 
vil den kunne reduceres til 100-200 kr. per personaleenhed. Danske kommuner undersøgte i 2019, hvor mange 
kommuner der gav julegaver til ansatte. Dengang gav ca. 1/3-del gaver til alle ansatte, ca. en 1/3-del til nogen 
ansatte og resten af kommunerne gav ikke kommunebetalte julegaver. 

• Kantinedrift. Kommunen anvender ca. 350 t. kr. til drift kantineordning. Beløbet er en prisreduktion på det beløb, 
der skal betales i kantinen. I betragtning af, at ordningen kun kommer en mindre gruppe medarbejdere til gode, kan 
man vælge at fjerne eller reducere tilskuddet. Dermed vil medarbejderne på Rådhuset skulle finansiere en højere del 
af den faktiske omkostning til frokost. 

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere til de fleste stillinger i kommunerne. Derfor er der en risiko for, at 
reduktionen af personalegoder vil stille Hørsholm i et mindre attraktivt lys, og dermed reducere kommunen evne til 
rekruttering. Dette gælder for såvel julegaver som kantineordning – hvor sidstnævnte dog alene er en forringelse for 
medarbejdere ansat på rådhuset.

Forudsætninger for 
gennemførsel

Der bliver kun tale om en reelt besparelse i forhold til julegaver, hvis afskaffelsen af centralt betalte julegaver ikke 
efterfølgende betyder, at man decentralt begynder at købe julegaver. 

Hvornår kan det 
træde i kraft

Besparelse på julegaver og tilskud til kantinedrift vil kunne gælde fuldt ud i 2023. 

Reduktion af øvrig drift - personaleforringelser 
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Tema 3: 
IT og telefoni



Fælles IT og telefoni 
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Hørsholm Allerød Fredensborg Gentofte Hillerød Lyngby-Taarbæk Rudersdal

Indekseret udgiftssammenligning

Total Løn Øvrige omkostninger

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31)
Definition: Funktion 6.45.52, indekstal, løbende priser 

Hørsholm Kommune ligger højt på både løn og 
øvrige omkostninger. Øvrige omkostninger 
dækker over eksempelvis drift af IT, sikkerhed, 
netværk m.v. men også en lang række 
systemudgifter. 

Indeks for totaludgifterne er på 183, hvilket 
betyder at Hørsholm Kommune ligger væsentligt 
over sammenligningskommunerne. 

Ved gennemgang af data og konteringspraksis 
kan det konstateres, at en del af de udgifter som 
Hørsholm Kommune konterer under ‘Fælles IT og 
telefoni’ i andre kommuner konteres under 
primært øvrige administrative konti. Korrigeres 
der for at kunne sammenligne udgifterne, ligger 
Hørsholm Kommune ca. 40 % over gennemsnittet 
for de andre kommuner – se den gule søjle. 
Kommunen ligger således fortsat på et højt 
niveau.
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Konteringspraksis i Hørsholm kommune er 
gennemgået i fællesskab mellem Komponent og 
Hørsholm Kommune. Gennemgangen viser, at der 
bogføres en række udgifter under funktion 06.45.52 i 
Hørsholm Kommune, som kunne bogføres under 
andre funktioner, primært andre steder under 
administration. 

Dette drejer sig dels om udgifter til medarbejder 
vedrørende e-handel i Center for Økonomi og 
Udbud, dels om en række udgifter til administrative 
fagsystemer, der kan flyttes til andre administrative 
konti. 

Med en anden konteringspraksis, der ville flytte 
udgifter for 8 mio. kr. væk fra IT og telefoni. 
Udgifterne ville primært skulle flyttes til ‘Generel 
administration’.

Det følger af Indenrigsministeriets konterings-
vejledning, at følgende udgifter konteres under 
6.45.52 IT- og telefoni:

”Her registreres udgifter til IT og telefoni, der 
besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, 
udvikling og drift af den centrale tekniske it-
infrastruktur, herunder administrative datalinjer 
mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt 
back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til 
fællesprogrammel, brugeruddannelse i 
fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-
projektledelse. Endvidere registreres også udgifter til 
fælles ITstrategi og planlægning på funktionen. 

På de enkelte driftsområder registreres udgifter 
vedrørende fagprogrammel, anskaffelse af 
fagbaserede IT-systemer og udgifter til 
hjemmearbejdspladser og telefoni.”

Konteringspraksis
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Mio. kr. Fordeling af udgifter under 6.45.52
Regnskab

2021
Alternativ –

2021
Indenfor rammen Center for Økonomi og Udbud 0,6
Primært løn E-handel 0,6
Indenfor rammen Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering 6,8 6,8
Primært løn Team IT 4,5 4,5
Primært løn Digitalisering 2,3 2,3
Fælles ramme Center for Politik og Personale 0,3 0,3
Primært systemer IT systemer samt borgerinddragelse 0,3 0,3
Fælles ramme Center for Økonomi og Udbud 3,9
Systemer E-handel 0,2
Systemer Økonomisystem (ØSIndsigt) 1,6
Systemer SD-løn 2,1
Fælles ramme Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering 15,9 15,9
IT drift IT og Digitalisering 15,9 15,9
Udenfor rammen Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering 4,9 1,6
Fælles og 
tværgående 
systemer IT og Digitalisering 4,9 1,6

I alt 32,5 24,4

Regnskab 2021 – Fælles IT og telefoni

Kilde: Hørsholm Kommunes egen data. Regnskab 2021.

I tabellen ses udgifterne til 
Fælles IT og telefoni i Hørsholm 
Kommune. Udgifterne er fordelt 
på de største poster, hvor det 
også fremgår, om udgifterne er 
til løn, systemer mv.  

I regnskabsdata for 2021 er der 
samlede udgifter for 32,5 mio. 
kr.  

Udarbejdes et alternativt 
regnskab, hvor der er renset for 
en række udgifter, der kan 
konteres på andre 
administrative funktioner,  
reduceret udgifterne til ca. 24 
mio. kr. 
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IT er et af de områder, hvor det at være en mindre 
kommune, kan være fordyrende. Nogle forhold er ikke 
skalerbare; eksempelvis én hjemmeside. Tilsvarende kan 
det være en udfordring, at medarbejderne skal dække de 
samme fagområder som de større kommuner. 

For at korrigere for dette, er der sammenlignet mere 
detaljeret med Allerød Kommune, som har samme 
størrelse som Hørsholm Kommune. Allerød Kommune 
adskiller sig dog, idet kommunen indgår i det 
fælleskommunale samarbejde IT-forsyningen.

Allerød Kommune har udkonteret udgifter for de enkelte 
IT-arbejdspladser på samlet 15 mio. kr. i 2021. Heri ligger 
også udgifter til skole-IT. I Hørsholm Kommune ejer IT-
afdelingen IT-arbejdspladserne med undtagelse af Skole-
IT. For at kunne sammenligne udgifterne i de to kommuner, 
er udgifterne i Hørsholm Kommune derfor opgjort inklusiv 
udgifter til skole-IT i 2021.

Sammenligning med Allerød Kommune

06.45.52 Fælles IT og telefoni Allerød Hørsholm

Infrastruktur og hardware, driftstøtte og 
support (både centralt og skoleIT) 15.359 20.468 

Lønudgifter 7.665 7.350 

I alt uden systemudgifter 23.024 27.818 

Udgifter til fælles, special og fagsystemer 12.787 9.141 

I alt 35.811 36.960 
Kilde: Hørsholm og Allerøds Kommuners egne data, Komponents opgørelser.

Sammenlignes udgifter i 2021 til IT drift, support, infrastruktur og 
hardware samt lønudgifter, er udgiftsniveauet i Hørsholm Kommune 
4-5 mio. kr. højere end i Allerød Kommune. Når systemudgifterne 
medtages, ligger de to kommuner på nogenlunde samme niveau. 

Den umiddelbare sammenligning af de to kommuner peger således 
på, at lønudgifterne ligger på samme niveau, men at IT-drift, 
support, infrastruktur og hardware ligger højere i Hørsholm 
Kommune. Man kan ikke identificere hvilke udgiftsposter, der særligt 
er afvigende, da Allerød har en stor del af deres driftsudgifter 
indlejret i IT-arbejdspladser, som bogføres på det sted, hvor de 
anvendes.
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Fælleskommunalt samarbejde omkring IT
I sammenligningen med Allerød Kommune har der været 
fokus på, at Allerød Kommune har udliciteret it-driften til 
IT-forsyningen. 

Sammenligningen viser, at der umiddelbart er et lavere 
udgiftsniveau til IT-driftsudgifter i Allerød, hvorfor 
Komponent anbefaler, at der udarbejdes en konkret 
businesscase af dette. 

Deltagelse i IT-forsyningen vil reducere Hørsholms 
Kommunes mulighed for at agere hurtigt og fleksibelt på 
en række punkter. Omvendt vil en tilslutning til IT-
forsyningen betyde, at tilbageværende medarbejdere i 
Hørsholm Kommune vil skulle dække et mindre 
fagområde, og vil kunne yde en mere fokuseret indsats. 
Samtidig vil der ved deltagelse i et fælles kommunalt 
selskab skabes nogle fælles niveauer for sikkerhed mv., 
der etableres på baggrund af en større bredde. 

Lønudgifterne til IT- og digitalisering har ligget på et ensartet 
niveau de seneste 4 år, mens udgifterne til IT-drift er steget med 
27 % svarende til ca. 3,4 mio. kr.

IT-driftsudgifter, infrastruktur m.v.
Interview med ledelsen i IT peger på, at det stigende udgifts-
niveau over de seneste år kan forklares med en styrkelse af IT-
sikkerheden. Her har der været behov for at foretage en række 
investeringer bl.a. ift. rettighedsstyring og logning. Ledelsen 
vurderer, at IT-sikkerhedsniveauet nu er på det niveau, som 
politisk blev besluttet og igangsat for 4 år siden. 

Komponent anbefaler, at kommunen efter at genoprettet 
niveauet, kan se på, om der frigives nogle midler på området, 
der kan investeres i andre indsatser, eller frigives til andre 
formål. Det anbefales, at en sådan drøftelse sker med 
involvering af IT-revisionen, og at fokus er på både 
sikkerhedsniveau og omkostningseffektiv drift af sikkerheden.  

Overvejelser omkring Fælles IT og telefoni
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Udgifter til fastnettelefoni
I kommunens driftsudgifter indgår fortsat udgifter til fastnettelefoni, hvorfor der kan ske en 
udgiftsreduktion ved implementering af afvikling af fastnettelefoni. Denne har tidligere 
indgået i en besparelse, men udmøntning udestår fortsat. 

Lønudgifter til IT- og digitalisering
Som lille kommune er det en udfordring at få dækket alle faglige områder af medarbejdere 
– man skal helst have medarbejdere, der kan lidt af hvert. Det kan også konstateres, at 
lønudgiften på området er på niveau i Allerød og Hørsholm. Komponent været i dialog med 
kommuner af dobbelt størrelse, der har lønudgifter på niveau med Hørsholm Kommune, 
dvs. hvor udgiften per indbygger 50 % lavere. 

Regnskabsdata for kommuner af samme størrelse indikerer også, at en del små kommuner 
har lavere lønudgifter, se tabellen til højre. Ønskes administrative reduktioner kan det 
derfor fortsat være relevant at se på muligheder for at nedbringe udgifterne og de afledte 
implikationer for dette. 

IT-afdelingen har stort fokus på forretningen, og stræber efter at understøtte centrene, når 
der er behov for og tid til dette. Derfor er det også IT-afdelingens vurdering, at en 
reduktion i IT-afdelingen vil betyde mindre implementeringskraft i organisationen som 
helhed ift. IT- og digitaliseringsprojekter. Det vil derfor også samtidig betyde et behov for 
en klar prioritering fra direktionens side i, hvilke opgaver der er vigtigst for koncernen.

Overvejelser omkring Fælles IT og telefoni 
- fortsat

IT-lønudgifter per 
indbygger, mindre 
kommuner Kr. 
Solrød 201
Stevns 205
Glostrup 210
Struer 227
Kerteminde 231
Odsherred 260
Dragør 265
Hørsholm 294

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 
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Beskrivelse af 
forslaget

Hørsholm har et udgiftsniveau til løn under IT og digitalisering, der ligger på niveau med Allerød Kommune, men væsentligt over 
de udvalgte sammenligningskommuner. 
Komponent kan ikke pege på , at der er én gruppe opgaver, der kan fjernes, og dermed en bestemt type medarbejder der kan 
undværes uden betydning for kommunen. Medarbejderressourcen i IT vil derfor skulle ses i sammenhæng med hvor ambitiøs 
kommunen ønsker at være i forhold som IT-sikkerhed, digitalisering m.v., men også hvordan koblingen til driften i fagcentrene skal 
være, herunder roller og snitflader.
Komponent vurderer, at den eksisterende bemanding og størrelse ligger i den høje ende ift. andre kommuner af Hørsholms 
størrelse, og det burde indikere, at der er en stor understøttelse af driften og fremdrift ift. digitalisering. Sammenhængen mellem 
kvalitet og udgiftsniveau er udenfor denne analyses rammer, og Komponent kan ikke vurdere om den relative høje udgift er 
relateret til et højt ambitionsniveau og høj kvalitet. 

Potentiale Ikke vurderet konkret. 

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Forudsætninger 
for gennemførsel

Hvornår kan det 
træde i kraft

Tilpasning af medarbejderressourcen i IT og digitalisering



19-08-2022

40

Beskrivelse af tiltag Kommunen har fortsat både fastnettelefoner og mobiltelefoner. IT-afdelingen vil derfor i efteråret påbegynde 
afdækning af mulighederne for nedlæggelse af fastnettelefoni. Heri indgår reduktion af en Cisco-licens og 
nedlæggelse af nummerrække for fastnettelefoner. 

Potentiale Der er tidligere estimeret en besparelse på en del af dette i analyse fra PWC. Her var besparelsen opgjort til 250 t. kr. 
Med nedlæggelse af en Cisco-licens og nedlæggelse af nummerrække for fastnettelefoner, skal potentialet 
genvurderes. 
IT-afdelingen har tidligere udmøntet en rammebesparelse, hvori PWC potentialet indgik. Det skal klarlægges, om der 
er en merbesparelse. 

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Der vurderes ikke at være negative effekter for driften eller borgerne.

Forudsætninger for 
gennemførsel

Alle forudsætninger vurderes opfyldt.

Hvornår kan det 
træde i kraft

Afhænger af opsigelsesvarsler.

Fastnettelefoni
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Tema 4: 
Byggesagsbehandling



Byggesagsbehandling 2021
19-08-2022
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Total Løn Øvrige omkostninger

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31), Hørsholm Kommunes egne beregninger
Definition: Funktion 6.45.56, indekstal, løbende priser 2021 

Hørsholm Kommune ligger højt på både 
udgifter til løn og øvrige omkostninger ift. 
sammenligningskommunerne. 

I 2021 har Hørsholm Kommune haft høje 
udgifter til tilbagebetaling af byggesags-
udgifter til borgere på baggrund af en 
forkert opkrævningspraksis i kommunen. 
Dette påvirker indekset for øvrige 
omkostninger. Når der des der bort fra 
tilbagebetalinger, ligger Hørsholm 
Kommune på indeks 422 for øvrige udgifter 
som vist i den gule søjle. 

De faktiske udgifter til byggesagsbehandling 
udgør 211 kr. per borger til løn og 38 kr. per 
borger til øvrige omkostninger, korrigeret 
for tilbagebetaling. En reduktion af 
udgiftsniveauet vil derfor have fokus på løn-
delen. 



Sagsbehandlingstid sammenlignet med nabokommuner
Den øverste tabel viser, at Hørsholm Kommune 
fra 2019 til 2021 har oplevet en stigende 
sagsbehandlingstid på byggesager fra i 
gennemsnit 63 dage pr. sag i 2019 til i 
gennemsnit 124 dage pr. sag i 2021. Dette 
betyder, at Hørsholm Kommune i 2021 har den 
6. længste sagsbehandlingstid på landsplan. 

Kun for etagebyggeri overholdes de aftalte 
servicemål mellem KL og Regeringen på:
• Simple konstruktioner – 40 dage
• Enfamiliehuse - 40 dage
• Industri- og lagerbygninger – 50 dage
• Etagebyggeri, Erhverv – 55 dage
• Etagebyggeri, Bolig – 60 dage

Rammevilkårene for byggeri i Hørsholm 
Kommune kan dog ikke sammenlignes med 
hele landet. I den nederste tabel 
sammenlignes sagsbehandlingstiderne i 
Hørsholm Kommune med de omkringliggende 
kommuner. Det fremgår, at Hørsholm 
Kommune ligger på niveau med 
nabokommunerne. 

Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid, 
antal dage

Placering ift. landsplan 2021
(højeste placering = højeste antal 
sagsbehandlingsdage)

2019 63 24

2020 95 4

2021 124 6

Kilde: KLs servicemålsstatistik samt Dis analyse af byggesagsbehandling



2020 Udgift per sag Lønudgift per sag

Gentofte 2.372 3.050 

Allerød 2.730 3.146 

Fredensborg 4.377 3.658 

Hørsholm 4.821 5.028 

Lyngby-Taarbæk 4.870 5.651 

I tabellen ses udgifterne til sagsbehandling opgjort pr. sag. 
Sammenlignet med nabokommunerne ligger Hørsholm 
Kommune næsthøjest kun overgået af Lyngby-Taarbæk. Det 
ses også, at Hørsholm Kommune har høje lønudgifter pr. sag.

En medvirkende årsag til det høje udgiftsniveau er, at 
Hørsholm Kommunes byggesagsbehandlere alle er erfarne og 
har et højt byggefagligt niveau. Dermed bliver den samlede 
lønudgift til byggesagerne høj. Gennemsnitslønnen per måned 
for arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører ligger per 
måned 5.000-7.000 kr. højere end gennemsnittet for 
overenskomstgrupperne.

I forbindelse med udmøntning af besparelsen af en 
byggesagsbehandler i budget 2022 blev der tilført en halv 
administrativ ressource. Afdelingen er derfor påbegyndt 
arbejdet med at indføre arbejdsdeling, hvor den 
administrative medarbejder har fokus på at aflaste 
byggesagsbehandlerne, ved at håndtere så mange opgaver 
som muligt, der ikke kræver tung byggefaglig viden. 

Udgifter pr. sag

Kilde: Udgifter fra Danmarks statistik. Antal sager fra kommunens egen 
benchmarking.
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En anden årsag til det høje udgiftsniveau pr. byggesag findes, 
når der ses på tallene for faktureringsgrad. Hørsholm 
Kommune regner i budget 2022 med, at 9 % af kommunens 
samlede udgifter til byggesagsbehandling kan 
viderefaktureres til ansøgerne af byggetilladelserne. 

Til sammenligning ligger den gennemsnitlige faktureringsgrad 
på landsplan på 24 %, og flere kommuner har fakturerings-
grader på over 40 % som vist i tabellen nederst til højre.

Der ses derfor et potentiale i, at Hørsholm Kommune hæver 
sin faktureringsgrad ift. byggesagsbehandlingen. I tabellen 
øverst til højre fremgår tre scenarier for øgede indtægter, 
hvis Hørsholm Kommune hæver sin faktureringsgrad til hhv. 
20%, 30% eller 40%.

Lovgivningen fastsætter, hvilken tid der må medgå i 
faktureringen. En øget faktureringsgrad handler derfor om, at 
medarbejderne skal anvende en større andel af deres tid på 
ydelser, der kan indgå i taksten, og reducere tiden brugt på 
opgaver, der ikke kan viderefaktureres.

Faktureringsgrad

Budget 
2022

Scenarie 
1

Scenarie 
2

Scenarie 
3

Fakturerings-
procent

9% 20% 30% 40%
Forventede 
indtægter

-615 -1.416 -2.124 -2.832
Merindtægt, 
1000 kr. 

-801 -1.509 -2.217
Kilde: Hørsholm Kommunes egne data, Komponents beregning. På grund af den ændrede 
praksis på tidsregistrering, er det vanskeligt at bruge de historiske tal til analyse. 

Faktureringsgrad Antal kommuner

10 - 20 % 16

20 – 29 % 21

30 – 39 % 8

40 - 60 % 10

Kilde: Danmarks Statistik, kommuner under 10 % og over 60 % er ikke 
medtaget, da der kan være fejl behæftet med data.



19-08-2022

46

En faktureringsgrad på 9 % svarer til, at en byggesagsmedarbejder 
på en arbejdsuge bruger 3,3 timer på opgaver, der kan faktureres 
videre til ansøgeren, men hele 33,7 timer til opgaver, der ikke kan 
faktureres videre. 

Et eksempel på en medarbejders opgaveportefølje er illustreret i 
figuren til højre. Hvis tidsforbruget skal ændres for at hjemtage 
gevinsten ved en øget faktureringsgrad, kræver det både 
tilpasninger fra politisk side og tilpasninger i administrationen. 

Eksempel på politisk tilpasning: 
I Hørsholm Kommune er det besluttet, at alle byggesager, der lever 
op til en række kriterier, skal forelægges fagudvalg til vurdering om 
der skal nedlægges § 14 påbud efter planloven. Hvis antallet af 
forelagte sager reduceres, vil medarbejderen i stedet kunne 
anvende mere tid til konkret sagsbehandling. Ligeledes modtog 
Center for By og Miljø 127 KB-spørgsmål i 2021, så der vurderes 
også at være potentiale for en tilpasning ift. politiske spørgsmål.

Eksempel på administrativ tilpasning: 
Ved at sikre, at ansøgninger er fyldestgørende vil sagsbehandleren 
kunne arbejde mere fokuseret. Endvidere anvendes der meget tid på 
klager omkring byggesagsbehandling. Et øget fokus på 
forventningsafstemning med borgeren forventes at kunne reducere 
klagesagsbehandlingen. 

Tidsanvendelse i byggesagsteam

Sagsbekrivelser til 
fagudvalg, herunder 
beslutninger om øget 
politisk involvering i 

byggesager *

Spm/svar samt møder 
omkring konkrete 

byggerier

Politiske visoner, 
planer m.v.  

Øvrige tid ikke 
fakturerbar; klager m.v. 

Takstdækket 
sagsbehandling

Borger-
inddragelse

Illustration – ikke konkret tidsanvendelse!
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Beskrivelse af 
indsats

Det foreslås, at der over de kommende 2 år investeres et ekstra årsværk i form af administrativ ressource. Denne ressource skal have fokus på den 
indledende sagsbehandling. Medarbejderen skal hjælpe borgeren med at få sagen fuldt oplyst og sikre at alle dokumenter kommer med i 
ansøgningen og samtidig sikre forventningsafstemning med borgeren ift. den forestående sagsbehandling. 
Det er forventningen, at der efter 2 år vil være sket en arbejdsdeling og en normalisering af sagsmængden, så der kan ske en reduktion af en 
højere lønnet medarbejder. Samtidig forudsættes det, at der med den forventede konjunkturnedgang og nedgang i byggeriet sker en reduktion i 
antallet af byggeansøgninger. I de kommende 2 år vil en nedgang skulle anvendes til at reducere sagsbehandlingstiden, mens der efter udløb af 
perioden vil skulle ske en tilpasning til et lavere udgiftsniveau. 

Potentiale Der vil være en merudgift til ansættelse af administrativ medarbejder ca. 350-400 t. kr. årligt i 2 år, brutto. Efter 2 år fortsætter den 
administrative medarbejder, men der reduceres i antal højt byggesagsbehandler med høj anciennitet og specialisering.
Fra år 3 vil nettobesparelsen estimeres til 300 t. kr. 
Derudover kan der indarbejdes en tilpasning til forventeligt lavere aktivitetsniveau og dermed konjunkturer. Denne vil dog først skulle udmøntes i 
takt med faktisk nedgang i antal ansøgninger.

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Faglig opkvalificering af en intern medarbejder til brug for den administrative udvidelse vil kunne skabe en spændende stilling med faglig 
udvikling.
En øget afklaring af byggesagerne forud for ansøgning, forventes at kunne nedbringe sagsbehandlingstiden. En generel forventningsafstemning 
vil være positivt for både borgerne og driften.
Borgerens initiale dialog med kommunen vil være med en medarbejder, der har begrænset byggeteknisk viden. Borgeren vil derfor kunne opleve, 
at det at alle dokumenter kommer på plads, er en implicit godkendelse af sagen, hvorfor det muligvis kan skabe en efterfølgende frustration hos 
borgeren.

Forudsætninger 
for gennemførsel

Administrationen vurderer, at årsværk til øget indledende sagsbehandling ikke kan gennemføres indenfor de eksisterende ressourcer, hvorfor der 
forudsættes en 2 årig investering. 

Hvornår kan det 
træde i kraft

Investeringen kan påbegyndes primo 2023 og reducerede sagsbehandlingstider forventes fra 2023.  Økonomisk effekt først i 2025. Eventuelt 
tidligere effekter vil være afhængig af en nedgang i konjunkturerne, med et forventet afledt faldt i ansøgte byggetilladelser.  

Øget arbejdsdeling og tilpasning af medarbejdersammensætning
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Beskrivelse af indsats Hørsholm Kommune anvender en stor mængde tid på ikke-fakturerbare opgaver relateret til byggesager. En række af disse 
opgaver er helt nødvendige; eksempelvis lokalplaner, klagesagsbehandling, politisk betjening mv. 
Det foreslås, at medarbejderne fremover anvender mere tid på konkret sagsbehandling, der kan faktureres på den konkrete 
sag, og mindre tid på øvrige opgaver. Det foreslås, at der udarbejdes en afdækning af den konkrete tidsanvendelse i 
afdelingen, der danner grundlag for tilpasninger og en politisk drøftelse af, hvilke opgaver der skal prioriteres fremover. 

Potentiale Der vurderes at være et potentiale på 800 t. kr. stigende til ca. 2 mio. kr. hvis faktureringsgraden øges fra 9 % til 40 % over 
3 år.

Konsekvenser for 
- Borgere
- Driften

Med et øget fokus på den konkrete sagsbehandling vil borgeren kunne få behandlet sin sag hurtigere. 
I driften vil der skabes mere ro til det konkrete arbejde. Når eksisterende sagspunkter er reduceret, vil forslaget udover en
indtægtsforøgelse kunne give anledning til en reduktion af nettoudgiften, da afdelingen vil blive mere effektiv ift. fakturering.
En reduktion i tiden brugt på øvrige opgaver vil medføre et reduceret serviceniveau over for fx politikerne ifm. spørgsmål-
svar og sagsforelæggelse. Reducerede borgerhøringer vil desuden kunne opleves negativt for nogle borgere. 

Forudsætninger for 
gennemførsel

Der skal reduceres i tidsforbruget til politisk betjening. Politisk skal man derfor forpligte sig til, at reducere antal sager til 
politisk forelæggelse, temamøder på området, reducere antal spm/svar på området, gennemgå retningslinjer for hvornår 
der skal ske borgerinddragelse. 

Hvornår kan det 
træde i kraft

Det vurderes, at en gradvis indfasning fra 2023 er mulig.

Øget faktureringsgrad
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