
Budget 2023-2026

Klima- og miljøudvalget

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026
KMU 1 11 Vintertjeneste serviceforbedring 400.000 550.000 550.000 550.000
KMU 2 12 Pulje til forbedret badevand 300.000 0 0 0
KMU 3 11 Opsigelse af forpagtede arealer, fremtidig brug 62.000 62.000 462.000 462.000
KMU 4 11 Plejeplaner og drift af fredede områder 300.000 300.000 300.000 300.000
KMU 5 12 Tilsyn og drift af søer 240.000 240.000 240.000 240.000
KMU 6 11 Drift af springvand Dronnigedammen 35.000 35.000 35.000 35.000
KMU 7 11 Aftendrift på bus 150 S 0 0 0 0
KMU 8 11 Pulje tl el-ladestandere 200.000 500.000 500.000 0
KMU 9 11 Midler til tilsynsførende 450.000 450.000 450.000 450.000

KMU 10 11 Rengøring af toiletter og oprydning på kommunale strande i weekenden 51.000 51.000 51.000 51.000
KMU 11 11 Midler til tilsynsførende 450.000 450.000 450.000 450.000

Afledt drift af anlægsønsker:
Understøttelse af udeliv - anlægsønske 1 0 30.000 40.000 50.000
Cykelsti Agiltevej, Grønnegade - anlægsønske 5 0 0 640.000 640.000
Træpolitik - anlægsønske 9, Model 0 0 500.000 500.000 500.000
Træpolitik - anlægsønske 9, Model 1 0 750.000 750.000 750.000
Træpolitik - anlægsønske 9, Model 2 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Træpolitik - anlægsønske 9, Model 3 0 880.000 880.000 880.000
Kortlægning af vejafvanding og pulje til klimatilpasning - anlægsønske 12 0 350.000 385.000 424.000
Sandfodring - anlægsønske 13 0 0 0 300.000

I alt 2.488.000 4.418.000 5.503.000 5.352.000

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026
KMU 1 11 Understøttelse af udeliv 150.000 150.000 150.000 150.000
KMU 2 11+83 Fysisk sammenhæng mellem Kulturhus Trommen og Hovedgaden 600.000 600.000 6.000.000 0
KMU 3 11 Torvets springvand 0 730.000 0 0
KMU 4 11 Forundersøgelse af supercykelsti gennem Hørsholm 0 600.000 0 0
KMU 5 11 Cykelsti Agiltevej, Grønnegade 2.000.000 7.100.000 7.000.000 0
KMU 6 12 DK 2020 tiltag 300.000 650.000 650.000 650.000
KMU 7 11 Bedre vedligeholdelsesstandard på fortove, veje og cykelstier 2.035.000 6.172.000 6.789.000 7.468.000
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KMU 8 11 Kystbanestien mellem Folehavevej og kommunegrænsen 713.000 32.000 0 0
KMU 9 11 Træpolitik 130.000 0 0 0

KMU 10 11 Usserød Å's passage under Isterødvejen 1.500.000 0 0 0
KMU 11 11 Reparation af bro ved Stampedammen 2.200.000 0 0 0
KMU 12 11 Kortlægning af vejafvanding og pulje til klimatilpasning 1.200.000 1.320.000 1.452.000 1.597.000
KMU 13 11 Sandfodring etape 2 0 400.000 300.000 12.500.000
KMU 14 11 Sandfodring etape 3 200.000 0 0 0
I alt 11.028.000 17.754.000 22.341.000 22.365.000
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Vintertjeneste serviceforbedring 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder  

Nr.: 
KMU 1 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Opgradering af serviceniveau på vintervejklasse IV-veje 
Vintervejklasse IV-veje har p.t. et serviceniveau, som betyder, at der kun ryddes for sne 
(der sker ingen glatførebekæmpelse) og dette kun indenfor normal arbejdstid, når de 
højere klassificerede veje er betjent, såfremt der er ressourcer til det. Med den 
nuværende bemanding af Materielgården, og når der tages hensyn til hviletids-regler, er 
det derfor kun sjældent, at der ryddes sne på IV-veje. Det foreslås, at serviceniveauet 
øges således, at der også saltes på disse veje. Samtidigt foreslås det, at enkelte veje 
opklassificeres fra vintervejklasse IV til II, nemlig Håndværkersvinget, Kærvej, 
Savsvinget, Sophienbergvej og Louis Petersensvej.  
Med et øget serviceniveau på vintervejklasse IV-veje, vil det være nødvendigt at udbyde 
vintertjenesten på disse til en privat aktør. 
 
Alternative tømidler 
Øget fokus på miljøhensyn, projekter til lokalafledning af regnvand, kloakseparering 
m.m. betyder, at der er flere og flere steder, hvor der ikke længere kan benyttes vejsalt 
til glatførebekæmpelse. Disse steder må man i stedet for benytte alternative tømidler. 
Afhængigt af om smeltevandet skal nedsives eller udledes i en recipient skal man 
benytte forskellige typer. Fælles for alternative tømidler er, at det kræver særskilt 
spredeudstyr og at selve tømidlet er væsentligt dyrere end vejsalt. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Med et øget serviceniveau på vintervejklasse IV-veje, vil det være nødvendigt at udbyde 
vintertjenesten på disse veje til en privat aktør. Et sådant udbud kan tidligst være 
gennemført til start af vinteren 2023-24. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgere som bor ved vintervejklasse IV-veje vil opleve et betydeligt løft i 
serviceniveauet, hvis vi kan salte på disse veje. I særdeleshed hvis der kan saltes 
præventivt. Virksomhederne omkring Håndværkersvinget, Kærvej m.fl. vil også opleve 
et betydeligt løft ved en opklassificering. 
 
Konsekvenser for personale: 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 
Opgr. serviceniveau 

150.000 300.000 300.000 300.000 

Driftsønske 
Alt. tømidler 

250.000 250.000 250.000 250.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Pulje til forbedret badevand 
 

Politikområde: 
12 Miljø 
 

Nr.: 
KMU 2 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
For badevandssæsonen 2022 forventes, at alle badevandsstationer, som minimum, vil 
opnå tilfredsstillende badevandskvalitet. Dette gælder derved også de to 
badevandsstationer syd for Rungsted Havn. Dette vurderes ud fra den beregnede 
badevandskvalitet, som Hørsholm Kommune har modtaget fra Miljøstyrelsen for den 
afsluttede badevandssæsonen 2021. 
Ønsker man at kvaliteten for alle badestationer går fra tilfredsstillende til god, kan der 
afsættes midler til det fortsatte arbejde med fejltilslutningerne, svarende til 300.000 kr. i 
2023.   
 
Hørsholm Kommune har 5 badevandsstationer. 
Fra nord er de som følger: 
 

 Badevandskvalitet 2021 Badevandskvalitet 2020 Ændring i 

badevandskvalitet 

Mikkelborg Strandpark 

 

God badevandskvalitet (2 ud af 3 

stjerner) 

God badevandskvalitet (2 

ud af 3 stjerner) 

 

Ingen ændring 

 

Badebro ved kommunal 

strandgrund 

 

Udmærket badevandskvalitet (3 ud af 

3 stjerner) 

 

Udemærket 

badevandskvalitet (3 ud af 

3 stjerner) 

 

Ingen ændring 

Badestrand ved Rungsted 

Havn 

 

Udemærket badevandskvalitet (3 ud 

af 3 stjerner) 

Udemærket 

badevandskvalitet (3 ud af 

3 stjerner) 

Ingen ændring 

Løvvænget (Flakvad 

Rende)/Christiansgave) 

 

God badevandskvalitet (2 ud af 3 

stjerner) 

Ringe badevandskvalitet 

(0 ud af 3 stjerner) 

 

Badevandskvaliteten 

klassificeres før 

badesæsonen 2022 

som god 

Fredheimvej (Bækrenden) 

/Smidstrup 

 

Tilfredsstillende badevandskvalitet (1 

ud af 3 stjerner) 

Ringe badevandskvalitet 

(0 ud af 3 stjerner) 

Badevandskvaliteten 

klassificeres før 

badesæsonen 2022 

som tilfredsstillende 

 
 
 
Forklaring på ændring i badevandskvalitet 
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Badevandskvaliteten vurderes hvert år efter endt badesæson. Badevandskvaliteten 
vurderes på grundlag af det datasæt (badevandsprøver) for det forløbne år og de tre 
foregående badevandssæsoner. 
 
For badevandsstationerne Løvvænget (Flakvad Rende) og Fredheimvej (Bækrenden) 
gælder det, at der har været nogle dårlige badevandsprøver, fra de forgange år, der til 
stadighed har været udslagsgivne i badevandskvaliteten år efter år. Dette skyldes, at 
badevandskvaliteten som sagt vurderes på 4 på hinanden følgende år.  
Derfor har tiden gjort, at nogle af de dårlige badevandsprøver, som har vægtet tungt i 
beregningerne, nu ikke er en del af de to badevandsstationers statistik.  
Dette medfører at badevandskvaliteten for 2021 for de to stationer er hhv. blevet 
tilfredsstillende og god. Dette betyder også, at der for badevandssæsonen 2022 
forventes en badevandskvalitet, der som minimum er tilfredsstillende for begge 
badevandsstationer.  
 
Administrationen oplevede dog også i 2021 et par gange med for høje koncentrationer af 
fækale bakterier i vandprøver udtaget i selve de to vandløb Flakvad Renden og 
Bækrenden, dog uden at det samtidig påvirkede badevandskvaliteten. Derfor er der 
fortsat tegn på fejltilslutninger til de to vandløb Flakvadrenden og Bækrenden, og da 
begge vandløb har deres udløbspunkt ud for badevandsstationerne syd for Rungsted 
Havn, vil vand fra vandløb med periodiske koncentrationer af fækale bakterier, fortsat 
blandes med kystvandet. 
 
Der arbejdes fortsat med at opspore fejltilslutninger til de to vandløb 
Der findes fortsat spor af fækale bakterier i vandprøver fra de to vandløb, og der er 
derfor fortsat mistanke om fejlkoblinger til de to vandløb.  
I 2020, 2021 og første 2 kvartaler af 2022 er der foretaget TV-inspektioner, feltarbejdet 
hvor der er talt med borgere og tjekket spildevandsdæksler samt lavet undersøgelser af 
vandkvaliteten opstrøms Flakvadrenden.  
Undersøgelserne af fejlkoblinger forsætter og administrationen forventer, på baggrund af 
resultaterne fra de igangværende undersøgelser, at der fortsat i 2023 vil være behov for 
yderligere opsøgende feltarbejde, dataindsamling og – bearbejdning, såfremt at kilderne 
til de to vandløb skal findes.  
Det forventes, at der skal gennemføres undersøgelser på privat grund på den ledning, 
hvor forureningen identificeres. 
Det forventes ligeledes, at der fortsat skal gennemføres undersøgelser at vandløbenes 
geografiske opland.   
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ønsker man at kvaliteten for alle badestationer går fra tilfredsstillende til god, kan der 
afsættes midler til det fortsatte arbejde med fejltilslutningerne   
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Konsekvenser for borgerne: 
Målet er at der er rent badevand – også syd for Rungsted Havn 
 
Konsekvenser for personale: 
Arbejdet med forureningsopsporing, er en ekstraopgave som både Novafos og Hørsholm 
Kommune bruger en del ressourcer på. Da der ikke er afsat midler til ekstra 
medarbejderressourcer, går tiden fra andre opgaver, bl.a. myndighedsarbejde på 
kystbeskyttelses projekter. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 300.000 0 0 0 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Opsigelse af forpagtede arealer, fremtidig 
brug 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 3 
 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Arealerne i kommunens to største forpagtninger rummer store potentialer for god 
naturkvalitet, der også kan give rekreative arealer til byens borgere, og derved skabe 
værdi for alle byens borgere. Med en ændret drift kan de omskabes til lysåbne og fugtige 
enge, der er en af de naturtyper, der er under størst pres i det danske landskab, og som 
giver bynær natur, der er andet end blot græsarealer. 
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Hørsholm Kommune modtager i dag en mindre forpagtningsafgift for arealerne. Det 
forventes, at tabet af de årlige indtægter i fra forpagtningsafgifterne kan erstattes af 
indtægt i form af arealstøtte. Omfanget heraf er dog ukendt, da den nuværende ordning 
er under afvikling, og den nye ordning ikke er kendt i detaljer. Alt tyder dog på, at den 
nye ordning vil lægge vægt på drift, der forbedrer arealernes naturindhold. 
 
Kommunens største forpagtningsaftale (Landbrugsforpagtningen) af eng og naturarealer 
udløber med udgangen af 2025. Kontrakten åbner dog mulighed for at opsige den med 
hjemtagelse af arealerne 1. juli 2023. Mere realistisk er det at opsige den med 
hjemtagelse af arealerne pr 1. januar 2024. Arealer omfattet af denne aftale er angivet 
med rødt på kortet herover. 
 
Kommunens næststørste forpagtningsaftale (Kokkedal-Sophienberg) rummer 
Sophienbergengen, og er uopsigelig frem mod udløb ved udgangen af 2028. Det er dog 
muligt at ændre aftalen ved gensidig aftale. Det er således muligt, at forpagter vil afstå 
den naturmæssigt værdifulde eng, hvis der ydes kompensation. Arealer omfattet af 
denne aftale er angivet med grønt på kortet herover. 
 
Nye drifts- og plejeplaner 
De to nævnte forpagtninger omfatter væsentlige jorde i de to fredninger: Kokkedal- og 
Sophienberg Jordene og Usserød Ådal. For begge fredninger gælder det, at de tilhørende 
drifts- og plejeplaner er forældede og skal revideres.  
 
Udarbejdelse af nye plejeplaner ligger i naturlig forlængelse af det øgede fokus på natur 
og biodiversitet, da dette kræver en anden drift. Plejeplanen for Kokkedal- og 
Sophienberg Jordene er da også godt på vej. Ligeledes er timingen i forhold til opsigelse 
af forpagtningsaftale også god. 
 
Opgaven foreslås prioriteret i administrationen inden for det nuværende budget, hvorfor 
der ikke bedes om ekstra midler. Det betyder dog, at der kan laves én plejeplan om 
året. Såfremt der skal ske en yderligere prioritering, forudsætter det tilførsel af midler. 
 
Ønskerne til fremtidig drift 
Det foreslås, at ønskerne til hjemtagne arealer drøftes politisk og i dialog med 
interesseorganisationer og borgere, så arealerne både giver den bedst mulige natur og 
samtidig giver rekreative arealer. Processen bliver inkluderet i regi af udarbejdelse af 
plejeplaner.  
 
Det foreslås, at langt større kommunale arealer afgræsses med hårdføre kvæg- og 
hesteracer. Desuden foreslås det, at dræn o. lign. stoppes, så der kommer mere vand på 
arealerne, hvilket giver et langt rigere dyre- og planteliv. Arealer, der ikke egner sig til 
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dette, afbrændes og/eller slås med opsamling. Begge dele er til gavn for en blomstrende 
urteflora frem for græs.  
 
Indledende er der behov for opretning af de hjemtagne arealer. Det drejer sig om 
afbrænding og rydning af opvækst, samt hegningsprojekter med henblik på afgræsning. 
Dertil rekreative tiltag som f.eks. stiforløb, låger og stenter, skiltning, støttepunkter mv. 
Disse tiltag forventes prioriteret fra de allerede afsatte puljer til biodiversitet. 
 
Hvis projektet for Kokkedal- og Sophienbergjordene skal realiseres er der et yderligere 
beløb på 62.000 kr. til kompensation af forpagter, der falder udenfor den politiske 
beslutning om, hvad biodiversitetsmidlerne kan benyttes til.  

 
Afledt drift 
Hvis administrationens forslag gennemføres, estimeres omkostningen til den fremtidige 
drift af forpagtede arealer til ca. 400.000 kr. årligt. Det drejer sig om koleje, udbedring 
af hegn samt høslet og afbrændning. Det foreslås, at arealstøtten indgår som delvis 
finansiering af driften, i det omfang det overstiger den nuværende forpagtningsafgift. 
Såfremt der vælges andre tiltag på de hjemtagne arealer, skal dette justeres. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At den største forpagtningsaftale opsiges, og at den næststørste forpagtningsaftale 
accepterer kompensation for ændret aftale. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Hjemtagelsen giver bynære rekreative arealer. Hjemtagelse og målrettet drift af 
arealerne med henblik på forbedring af biodiversitet og naturindholdet understøtter også 
kommunalbestyrelsens mål om øget fokus på naturen og naturbevarelse.  
 
Konsekvenser for personale: 
Fastholdes midlerne vil der være ressourcer til at løfte de ovenfor beskrevne 
arbejdsopgaver som vi på den ene og anden måde er forpligtede til at løfte som 
kommune. Større faglig arbejdsglæde ved at have mulighed for at få kvalitet og 
naturfaglighed ind i vores naturområder. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 62.000 62.000 462.000 462.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Plejeplaner og drift af fredede områder 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 

Nr.: 
KMU 4 
 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Følgende opgaver er nødvendige i forbindelse med driften af de fredede områder: 

- Udarbejdelse af 4 drifts- og plejeplaner 
- Justering af driftsniveau på §3-områder, så naturtilstanden som minimum 

opretholdes. jf. naturbeskyttelsesloven. 
- Udførelse af den fysiske drift på de af kommunens naturområder, der er omfattet 

af fredning eller naturbeskyttelse.  
 
Dette omhandler arealer, der ikke er omfattet af budgetønske KMU 3.  
 
Formålet er at skabe bedre bynær natur som fastholder fredningernes målsætninger og 
skaber gode oplevelser af natur og landskab for borgerne. 
 
Nedenfor udfoldes emnerne og der redegøres for ressourceforbrug til opgaverne: 
 
Drifts- og plejeplaner 
I fredningsbestemmelserne for alle fredede bynære naturområder i Hørsholm Kommune 
bliver der foreskrevet, at der skal udarbejdes drifts- og plejeplaner. Drifts- og plejeplan 
for både Kokkedal- og Sophienbergjordene og Usserød Ådal er forældede og skal 
revideres. For fredningerne for Bolbroengen og Smidstrup er de aldrig blevet udarbejdet. 
 
Større arealer i fredningerne af Kokkedal- og Sophienbergjordene og Usserød Ådal er i 
øjeblikket bortforpagtet. Såfremt disse hjemtages eller opsiges, er det ekstra relevant at 
se på om arealerne kan driftes anderledes, så de får et bedre naturindhold og en bedre 
biodiversitet, samtidig kan det give borgerne et bedre nær-rekreativt område i den 
bynære natur. 
 
Udarbejdelse af drifts- og plejeplaner foreslås udarbejdet over de kommende 4 år med 1 
om året.  
 
§3-områder 
Kommunen er forpligtet til som minimum at fastholde naturtilstanden i egne § 3-
områder. Nuværende midler afsat til drift af § 3-områder er langt fra tilstrækkelige til at 
kunne opretholde naturtilstanden. Udgiften indeholdes indenfor de eksisterende 
biodiversitetsmidler. 
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Vedligeholdelse og pleje af de fredede arealer 
Der søges midler til at ansætte en naturplejer på kommunens materielgård, der fast og 
kontinuert kan varetage pleje og drift af kommunens naturområder. Det drejer sig her 
om de områder, der ikke er omfattet af nuværende forpagtningsaftaler. 
Der søges om midler der svarer til 2/3 årsværk eller 300.000 kr. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Arbejdet med natur og biodiversitet kræver kontinuitet i drift og pleje, da det kun er 
over tid, der sker fremvækst af flora og fauna af højere kvalitet. Det er derfor vigtigt at 
midler og ressourcer afsat til naturpleje og biodiversitet, herunder afledt drift, fastholdes 
for at ovenstående kan realiseres.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Forbedring af biodiversiteten og naturindholdet på kommunens store, bynære 
naturarealer til glæde for naturen og for byens borgere, der gennem naturoplevelser 
giver bedre oplevelser i den lokale natur og naturbevarelse, der måske kan inspirere til 
tiltag på private arealer. 
 
Konsekvenser for personale: 
Fastholdes midlerne vil der være ressourcer til at løfte de ovenfor beskrevne 
arbejdsopgaver, som kommunen er forpligtet til at løfte. Større faglig arbejdsglæde vil 
understøtte rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 300.000 300.000 300.000 300.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Tilsyn og drift af søer 
 

Politikområde: 
12 Miljø 
 

Nr.: 
KMU 5 
 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kommunens egne søer ligger alle i byzonen og er påvirket af kloak og vejvand, 
forureningen herfra er hovedproblemet for at søernes tilstand er ringe. 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan for separatkloakering i hele kommunen som 
vil afhjælpe dette problem. Der er valgt den hurtigste model udførelse af 
separatkloakering, hvormed at hele kommunen forventes separeret indenfor en periode 
på ca. 30 år.  
 
Først når spildevand er afkoblet søerne vil det give mening at rense dem op med det 
formål at fjerne næring og forurening. Renses søerne op i dag, vil der igen aflejres 
næring og forurenede stoffer fra spildevandet.  
 
Seneste større anlægsprojekt vedrørende en kommunal sø, er etableringen af 
omløbsstryg ved Mølledammen, ved Norfors. Efter anlæggelse af stryget har der været 
en opblomstring af tagrør. 
Der er i dag afsat midler til drift og vedligehold af nogle af kommunens søer, herunder 
Mølledammen, Krebseklosøen og søerne i Sofienberg Fredningen. Midlerne stammer fra 
biodiversitets drift, da fjernelse af tagrør, der optager næring fra søens slam, vil have en 
forureningsbegrænsende effekt på søerne. 
 
For at følge søernes tilstand i midtbyen har vi en konstant måling af vandstand, 
saltholdighed og temperatur samt hvert 5. år biologiske undersøgelser af 
miljøforholdene. Disse målinger har hidtil været betalt af anlægsmidler afsat til 
kommunens søer, der er ikke afsat anlægsmidler fra 2022 og frem. 
 
Det foreslås at afsætte: 

- 30.000 kr. til fortsat drift af loggere til overvågning af vandstand, saltholdighed 
og temperatur i 7 søer i midtbyen. 

- 150.000 kr. pr. år til drift af søer  
- 300.000 kr. hvert 5. år til biologiske undersøgelser af miljøforholdene i søerne i 

midtbyen; undersøgelser af fysiske- og vandkemiske forhold, fisk og vandplanter, 
fordelt med 60.000 kr. årligt på fælles ramme. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
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Det er meget vigtigt at midler og ressourcer, afsat til biodiversitet fastholdes for at 
ovenstående kan realiseres. Arbejdet med natur og biodiversitet kræver kontinuitet i 
drift og pleje. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Målet er at øge naturkvaliteten og biodiversiteten på kommunens større 
sammenhængende naturarealer. Borgerne får således markant bedre bynær natur og 
naturoplevelser til følge.  
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 240.000 240.000 240.000 240.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Drift af springvand Dronningedammen 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 6 
 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede den 16.12.2021, at finansiering af 
driftsomkostningerne til det nye springvand i Dronningedammen skulle indgå i 
budgetforhandlingerne 2023-2026. Såfremt der ikke finansieres i forhandlingerne, 
finansieres driften ved at reducere græsslåningen på Dronningedammen til én gang 
årligt.  
Springvandet er doneret af Hørsholm Bios Støtteforening. 
 
Leverandøren har oplyst, at de kan stå for driften af selve springvandet for 24.000 kr. 
årligt, hertil skal tillægges forbrug, reparationer mv. 
Administrationen har estimeret at driften i alt vil løbe op i ca. 35.000 kr. årligt. Heri er 
der afsat dækning af løbende reparationer, dækning af serviceaftale og strømforbrug. 
Der er afsat midler til drift det første år fra Hørsholm Bios Støtteforening. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Såfremt der ikke findes finansiering, vil græs og ukrudt med tiden lægge sig ind over 
grusstien og fortovets belægninger – og ukrudt vil vokse ind i belægningerne i højere 
grad end nu. Dermed vil driftsbehovet af belægningerne forøges. 
Konsekvenser for borgerne: 
Dronningedammen står i dag som et åbent parklignende rekreativt område med en 
populær grussti omkring den ovale dam. Området fremstår enkelt og velplejet. 
Ved at reducere græsklipningen vil parkens udtryk ændre sig radikalt. Det vil fremstå 
mere naturlignende og rustikt.  
Det vil rumme en højere naturværdi, til glæde for bl.a. fugle. 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 35.000 35.000 35.000 35.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Aftendrift på 150S 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 7 
 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Regionen vedtog i sidste års budget at implementere aftenafgange på buslinje 150S. 
Ændringen træder i kraft i juni i år. Der er samtidig planlagt en ændret linjeføring på bus 
150S og bus 15E, hvor 150S kører omkring Forskerparken, mens 15E vender ved DTU 
Lyngby. Dette træder i kraft i foråret 2024. 
 
Da der har været rejst tvivl om gennemførelsen af tiltaget har administrationen været i 
kontakt med regionen, der bekræfter, at der ikke er nogen ændringer og alt 
implementeres som planlagt.  
 
Driftsønsket udgår derfor. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
 
 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
 
 
 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 0 0 0 0 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Pulje til el-ladestandere 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 8 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I slutningen af marts 2022 var der indregistreret lidt over 700 elbiler i Hørsholm 
Kommune. Det svarer til, at ca. 4% af alle biler i kommunen allerede kører på el. 
Udviklingen går stærkt og Hørsholm Kommune er i top fem over kommuner, hvor 
andelen af elbiler er højest.  
Langt de fleste kan lade på hjemadressen, men ca. 30% skal lade enten på en fælles 
parkeringsplads eller på vejareal. Ladestanderstrategien lægger op til, at det i størst 
mulig grad skal være private aktører, der opsætter ladestandere, men der vil være en 
restmængde, der kun meget vanskeligt kan vælge at få en elbil, hvis der ikke opsættes 
offentligt tilgængelige ladestandere og hvor der ikke er en business case for at opstille 
en ladestander, idet det kræver et relativt stort kundegrundlag. Her har kommunen 
mulighed for at være medfinansierinderne under visse betingelser. Dertil kommer at 
Hørsholm Kommune skal opsætte ladestandere ved kommunale bygninger med 20 
parkeringspladser eller flere inden 2025. 
 
Ladestanderstrategien er baseret på solide data, der gør det muligt at bestemme, hvor 
der er behov for ladestandere, og hvor det umiddelbart er rentabelt at opsætte dem. 
 
Det foreslås, at indsatsen evalueres i 2025. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Endelig vedtagelse af ladestanderstrategi på Kommunalbestyrelsens møde i august 
2022. 
Konsekvenser for borgerne: 
Gøre det lettere at træffe et mere bæredygtigt valg for transport. 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 200.000 500.000 500.000 0 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Midler til tilsynsførende  
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 9 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der graves meget i kommunens veje og der er ofte problemer med få reetableret i en 
tilstrækkelig kvalitet. Derved får kommunens veje en dårligere kvalitet, idet der ikke kan 
stilles krav til udførslen, hvis der ikke følges løbende op. Andre kommuner har gode 
erfaringer med at ansætte en tilsynsførende, der følger op på alle gravninger og brug af 
vejareal. Formålet er at opretholde en bedre kvalitet på kommunes veje og følge op på 
råden over vejareal for at øge trafiksikkerheden, når der fx placeres en container på 
vejareal eller lægges materialer på fortovet, eller ved at sikre at afspærringer lever op til 
reglerne.  
 
Dette notat omhandler derfor en funktion som tilsynsførende, der skal øge 
trafiksikkerheden for vores borgere. Der er i dag ikke afsat resurser til at føre tilsyn med 
det arbejde der forgår rundt omkring i kommunen på vej, fortove og cykelstier. Den 
tilsynsførende skal hjælpe med at føre tilsyn med gravearbejde, reetablering og 
materialer eller andet, der er placeret på vejarealet, så vi får veje med en højere 
kvalitet, og som er sikrere at færdes på både som bilist, på cykel eller til fods. 
 
Gravesager 
I 2021 modtog vi 590 graveansøgninger fra entreprenører, der ønsker at grave i 
offentlig vej, privat fællesvej, fortov eller cykelsti. Gravearbejde kræver opsætning af 
skilte og afspærring, så der kan arbejdes i sikkerhed og der skal være ordentlig 
trafiksikkerhed. Udgangspunkter er, at der ligges GAB (grusasfaltbeton) til top, når 
arbejdet afsluttes. Året efter skal der fræses af og ligges slidlag. Det bør føres tilsyn med 
skiltning og afspærring ved opstart, samt løbende ved længere arbejde. Der skal føres 
tilsyn af færdigmeldt arbejde for at sikre at reetablering er udført korrekt. Vi har 
estimeret at det i gennemsnit ville tage 45 min./tilsyn. Der bliver på nuværende 
tidspunkt kun lavet stikprøvekontrol grundet resurser. Hvis der ikke føres tilsyn ved 
afsluttet arbejde og det ikke opdages indenfor to år, skal Kommunen selv reetablere for 
egen regning. 
Tidsforbrug til dette i alt 1327,5 timer/året. 
 
Råden over vej 
I 2021 modtog vi 124 ansøgninger om råden over vej. Der søges om at benytte 
offentlig- eller privat fællesvej, cykelsti eller fortov til aflæsning af materialer, midlertidig 
placere container og skurvogne eller anden brug af vejen. Ved ansøgning fremsendes en 
skilteplan som godkendes af administrationen. Vi oplever ofte, at skiltningen ikke 



KMU Driftsønsker

overholdes, hvilket potentielt giver farlige situationer, men der er ikke resurser til at føre 
tilsyn med alle arbejder. Der opstilles også materialer på vejen uden tilladelse. Vi har 
estimeret at tilsyn i gennemsnit tager 30 min. der vil i nogle tilfælde være behov for 
flere tilsyn. Tiltaget kan delvist brugerfinansieres, da en højesteretsdom i april 2021 slog 
fast, at der kan tages et gebyr for råden over vejareal. Frederiksberg Kommune tager fx 
70 kr./dag for en container eller skurvogn på vej. Såfremt der skal følges op på dette og 
gennemføres tilsyn, vil er i alt skulle afsættes 223,2 timer/året.  
 
Samlet timeantal til tilsyn er udregnet til 1551 timer om året. 
 
Der søges derfor om 450.000 kr. årligt 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
Konsekvenser for borgerne: 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 450.000 450.000 450.000 450.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Rengøring af toiletter og oprydning på kommunale 
strande i weekenden 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 
 

Nr.: 
KMU 10 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen får mange henvendelser om niveauet for renhold i weekenden på 
Rungsted Badestrand og på toiletterne i tilknytning til stranden. Det samme gælder 
udsigten ved Bukkeballevej og stranden ved Mikkelborg. I 2015 blev rengøring på 
toiletter og strand i weekender sparet væk. Der er dog alligevel gennemført oprydning 
på stranden og rengøring på toiletterne i weekenden som en del af coronaindsatsen. Det 
kan konstateres, at der stadig er behov for indsatsen, hvis der har været godt vejr. I 
perioden fra Sankt Hans og ca. uger frem er der ekstra meget affald og brug af 
toiletterne i weekenden.  
På baggrund af henvendelser og vurdering af renholdelsesniveauet har administrationen 
valgt at iværksætte weekendoprydning i uge 26-29, som finansieres af budgettet for 
stranden, hvilket fx kan betyde, at toilettet afspærres tidligere end det plejer eller der 
bruges færre midler på at rydde tang.  
 
Det foreslås, at der frem over afsættes midler til weekendoprydning, affaldsbortskafning 
og vask af toiletter fra Sankt Hans, uge 25 til og med uge 29, hver lørdag og søndag, i 
alt 23.000 kr. Det foreslås endvidere, at der efter behov indsamles affald og rengøres 
toiletter i sommerperioden, når der har været godt vejr i weekenden, i gennemsnit 1 
gang/weekend i uge 20-24 samt 30-36, i alt 28.000 kr. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgerne vil opleve et langt højere serviceniveau, der hvor de benytter Rungsted Strand 
og de resterende arealer ved vandet mest, hvor der i dag er risiko for at møde 
efterladenskaber efter fest og takeaway. 
 
Konsekvenser for personale: 
Medarbejdere vil skulle indkaldes i weekenden for at gøre rent på toiletter ved stranden 
og fjerne affald. 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 51.000 51.000 51.000 51.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Midler til tilsynsførende  
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 11 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Baggrund for gravesager 
I 2021 modtog administrationen 590 ansøgninger om gravearbejde i offentlig vej, privat 
fællesvej, fortov eller cykelsti.  
Sagsbehandlingen omfatter som minimum vurdering af skilte og afmærkningsplan. 
Opgaven omfatter desuden et løbende tilsyn med at arbejderne og afspærringerne, så 
der ikke opstår trafikfarlige situationer og et afsluttende tilsyn, som sikrer, at 
reetableringen af belægningen er i en tilfredsstillende kvalitet. Entreprenørerne er 
forpligtede til at reetablere i en god kvalitet. Men hvis der ikke følges op umiddelbart 
efter reetableringen, kan der ikke stilles krav til entreprenørens udførsel. 
 
Der er i dag ikke ressourcer til systematisk tilsyn med gravearbejder, og også meget 
begrænset mulighed for at eftergå reetablering af de kommunale veje og stier. Det 
betyder, at det kommunale vejnet forringes, og at der er ekstra udgifter til at 
istandsætte vejene. Både forringelser af vejnettet og udgifter til at udbedre skader kan 
derfor undgås, såfremt der føres systematisk og rettidigt tilsyn med arbejderne.  
 
Tidsforbrug til dette er estimeret til i alt 1.330 timer/året. 
 
Baggrund for råden over vejareal 
I 2021 modtog vi 124 ansøgninger om råden over vej. Borgerne søger om at benytte 
offentlig- eller privat fællesvej, cykelsti eller fortov til aflæsning af materialer, midlertidig 
placere container og skurvogne eller anden brug af vejen. Ved ansøgning fremsendes en 
skilteplan som godkendes af administrationen. Vi oplever ofte at skiltningen ikke 
overholdes, hvilket potentielt giver farlige situationer, men der er ikke resurser til at føre 
tilsyn med alle arbejder. Der opstilles også materialer på vejen uden tilladelse, ofte helt 
uden afspærring, hvilket giver potentielt farlige situationer.  
Tiltaget kan delvist brugerfinansieres, da en højesteretsdom i april 2021 slog fast, at der 
kan tages et gebyr for råden over vejareal, Frederiksberg Kommune tager fx 70 kr./dag 
for en container eller skurvogn på vej. Ved at gøre ge byrets størrelse afhængigt af tid, 
indføres også et incitament til at anvende vejareal så kort tid som muligt.  
Tidsforbruget til dette er estimeret til 220 timer/året.  
 
Erfaringer fra andre kommuner.  
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Flere andre kommuner har en eller flere tilsynsførende ansat. Fx har Rudersdal 
Kommune gode erfaringer med at ansætte en sådan, der følger op på alle gravninger og 
brug af vejareal.  
De oplever en mere smidig sagsgang, ensartet opfølgning på gravesager, bedre 
trafiksikkerhed i byrummet og en generel bedre kvalitet i afsluttende entreprenørernes 
arbejder. De vurderer at de årligt sparer penge på ordningen og at standen af vejene 
opretholdes i længere tid.   
 
Forslag  
Samlet timeantal til tilsyn er estimeret til 1550 timer om året, hvilket svarer til en udgift 
på 450.000 kr. til en ”tilsynsførende”. Den tilsynsførende får til opgave at følger op på 
alle gravninger og brug af vejareal. 
 
Med en tilsynsførende bliver det muligt at:  

 Undgå unødvendige forringelser af det kommunale vej-og stinet 
 Gøre entreprenørerne ansvarlige, hvis den udførte reetablering af belægningen, 

ikke er i overensstemmelse med vilkårene for at grave i vejene.  
 At spare penge til udbedringer af skader og huller, som ikke er registret i 

forbindelse med et gravearbejde.  
 Øget og systematisk tilsyn med gravearbejder, vil have positive effekt på tykhed 

og sikkerhed, samt bidraget til færre borgerhenvendelser omkring mangelfuld 
afmærkning af vejarbejder.  

 Følge op på ”råden over vejareal”, så der er afspærret korrekt, når borgere og 
virksomheder får lov til at anvende en del af vejen til deres projekter 

 Det foreslås endvidere, at den tilsynsførende følger op på tilfælde, hvor vejareal 
inddrages i byggeri eller anvendes til oplag og lignende 

 
Det er forventningen, at der på sigt er en positiv business case i at ansætte en 
tilsynsførende. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Såfremt der indføres brugerbetaling på råden over vejareal, vil en mindre del af udgiften 
kunne gebyrfinansieres. Størrelsen afhænger af den konkrete gebyrmodel.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Bedre trafiksikkerhed og bedre veje med færre huller. 
Konsekvenser for personale: 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 450.000 450.000 450.000 450.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Understøttelse af udeliv 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 1 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Borgerne i Hørsholm efterspørger udendørs faciliteter og aktiviteter. Interessen for 
friluftslivet er steget stødt siden finanskrisen i 2008, hvor der bl.a. ønskes mulighed for 
overnatning i det fri og vandreture. I Coronaperioden er der opsat 4 shelters og 2 
madpakkehuse. De er alle meget populære og booket stort set alle weekender frem til 
oktober. Motionsspiralen er ændret til en opholdsplads med en bålhytte med en håndfuld 
motionsredskaber, der er udvalgt på baggrund af input fra borgerne. Der arbejdes også 
på et shelter ved Kokkedalskoven, som tidligere er politisk besluttet.  
 
Det er mange forskellige brugergrupper, der efterspørger forskellige friluftlivstiltag, og 
det foreslås at lave en model, hvor Klima - og Miljøudvalget, borgere og foreningsliv 
involveres i at vælge tiltag og placering af nye tiltag, så vi øger chancen for at ramme 
rigtigt. Det foreslås derfor at lave en pulje, der allokeres til de prioriterede projekter. Der 
kan evt. arbejdes med ekstern medfinansiering, hvis projekterne lægger op til det. 
Mange at kommunens nuværende faciliterer er opført på baggrund af borgerønsker, 
særligt ved hjælp af BorgerLab. 
 
Faciliteterne kan opsættes på kommunens egne arealer, men også på Naturstyrelsens, 
hvor kommunen tidligere har ”lånt” arealer (Folehave skov, Rungsted Hegn, 
Sjælsølund), og i øvrigt har et godt samarbejde.  
 
Herunder er eksempler på, hvad der kan etableres: 

 Handicapvenlig Shelterplads, med gode adgangsforhold, og mulighed for at hejse 
personer ind i shelteren.  

 Skov/ naturlegeplads – Inspiration Kronhjorten ved Skodsborg st.  
 Stiforløb på pæle langs Sjælsø (Boardwalk) 

 Nye stisystemer, der giver nye adgangsmuligheder for borgerne. 
 Motionsredskaber (til forældrene) på legepladserne.  
 Pladser/Zoner til Yoga, mindfulness, meditation og stresslindring   
 Strandaktiviteter  
 Natur – og friluftsguide Hørsholm (en oversigt over muligheder for at opleve 

natur, friluftsliv, motion, og aktiviteter i Hørsholm)  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Bevilling samt interne ressourcer 
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Konsekvenser for borgerne: 
Deltagelse i processer omkring ønsker, forslag og udvælgelse af nye faciliteter og 
aktiviteter i Kommunen.   
Konsekvenser for personale: 
Der skal arbejdes på tværs af kommunen for at målrette aktiviteterne.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2023 2024 2025 

Anlægsønske 150.000 150.000 150.000 150.000 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2023 2024 2025 

Afledt drift 0 30.000 40.000 50.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: Fysisk sammenhæng mellem Kulturhus Trommen 
og Hovedgaden 
 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder samt 83 
Ejendom & 
Service 

Nr.: 
KMU 2 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kulturhus Trommen er et vigtigt og velplaceret kulturelt anker i Hørsholm Bymidte. 
Trommen bidrager med borgervendte aktiviteter og skaber værdi og glæde for mange 
besøgende hele året. Med udviklingen, som sker i bymidten i disse år, er det nødvendigt 
også at undersøge, hvordan en bedre fysisk sammenhæng mellem Trommen og 
Hovedgaden kan bidrage yderligere til udviklingen af en mere levende og dynamisk 
bymidte. 
 
Der søges derfor i 2022 midler til at få undersøgt, hvordan de fysiske rammer kan 
understøtte, at Kulturhus Trommen i højere grad kan bidrage til bylivet i bymidten. Det 
er administrationens forslag, at undersøgelsen også kan belyse en omdannelse og 
flytning af Trommens indgangsparti og foyer. Forflytningen af indgangen kan være med 
til at styrke forbindelsen og tilgængeligheden fra Hovedgaden og åbne Trommen mere 
op udadtil.  
 
Undersøgelsen skal også belyse en renovering af Bibliotekstorvet, som ligger mellem 
Hovedgaden og Kulturhus Trommen, der kan være med til at styrke den fysiske 
sammenhæng til Hovedgaden. Der skal være fokus på at understøtte bylivet med plads 
til uformelle mødesteder, der inviterer til leg og fællesskaber, samt plads til udvidelse af 
Trommens kulturarrangementer. Pladsomdannelsen kan være med til at understøtte at 
nogle af aktiviteterne i Trommen kan trække ud på gadeplan, hvilket også vil 
understøtte bylivet og skabe mere bevægelse og cirkulation i Hovedgaden. Det er 
væsentligt at der sikres sammenhæng med Hovedgadens eksisterende belægning og 
beplantning. Der skal desuden redegøres for hvordan området skal disponeres ift. 
stadepladser og opholdsarealer herunder byrumsinventar.  
 
For at realisere projektet ønskes der afsat  

1. 500.000 kr. i 2022 så en faglig rådgiver kan lave en forundersøgelse samt 
skitsering af muligheden for at skabe bedre sammenhæng mellem Kulturhus 
Trommen og Bibliotekstorvet. Undersøgelsen skal også rumme et økonomisk 
overslag på realisering af opgaven.  
 

2. 6.000.000 kr. i 2023-2024 til projektering og realisering af opgaven, herunder 
eventuel flytning og omdannelse af Kulturhus Trommens indgangsparti samt 
omdannelse af Bibliotekstorvet. 
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Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er en forudsætning, at ejer af bibliotekstorvet, Ejerforeningen Hørsholm 
Centerbebyggelse (Hørsholm Kommune og Codan Ejendomme) er indforståede i en 
omdannelse af torvet.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Det vil både være til glæde for borgere, besøgende, handlende og handelsdrivende at 
styrke den fysiske sammenhæng mellem Kulturhus Trommen og Hovedgaden, idet 
omdannelsen vil understøtte en mere levende bymidte i Hørsholm.  
 
En omdannelse af Kulturhus Trommen og Bibliotekspladsen vil være med til at fremme 
området, så det bliver et mere attraktivt kulturelt mødested, som er en naturlig del af 
bymidten. Desuden vil et mere velkommende og åbent indgangsparti styrke forbindelse 
mellem Trommen og Hovedgaden til at skabe mere cirkulation, hvilket særligt vil have 
positiv betydning for detailhandlen i bymidten.  
 
Konsekvenser for personale: 
Omdannelsen af Bibliotekstorvet samt renoveringen af Trommens indgangsparti vil 
skabe en mere intuitiv og nem benyttelse af Bibliotekstorvet, som en fysisk udvidelse af 
Trommen. Det vil skabe bedre mulighed for Trommens personale at afholde café- og 
kulturarrangementer som fx udendørskoncerter og opvisninger udendørs.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 600.000 600.000 6.000.000 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: 
Torvets springvand 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 3 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Springvandet på Torvet i Hovedgaden er ødelagt, og ønskes udbedret. Der ønskes afsat 
730.000 kr. hertil. Teknikrummet blev oversvømmet i forbindelse med at skybrud, så 
anlægget kortsluttede. Springvandet skal derfor udbedres, så det kan blive fuldt 
funktionelt igen, dog med bedre skybrudssikring og med fjernstyring, så slukning af 
anlægget bliver lettere med henblik på at gennemføre af flere aktiviteter på arealet.  
 
Torvet er et velfungerende og harmonisk byrum, der understøtter ophold og uformelle 
møder mellem mennesker. Pladsen og gågadens arkitektur er helstøbt og udstråler høj 
kvalitet. Torvet udgør en samlende plads midt i gågaden med forbindelse til Kulturhus 
Trommen. Med torvets centrale placering er det vigtigt at værne om dets fysiske 
fremtræden, også fremover.  
 
Springvandet er udformet, så det understøtter en multifunktionel brug af pladsen, idet 
belægningen er dimensioneret til kørsel med tung trafik op til 10 tons, med den bedre 
mulighed for at slukke springvandet, understøttes muligheden for multifunktionel 
udnyttelse af pladsen. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Springvandet er en integreret del af gågadens samlede arkitektur. Med lyd og liv 
bidrager det til en sanselig og stemningsfyldt atmosfære - både når der er mange 
mennesker i gågaden - og når der ikke er. 
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen i forhold til før skybruddet august 2020. Der oplæres folk i at tænde og slukke for 
anlægget, og der laves aftaler for, hvornår der slukkes for springvandet. 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 0 730.000 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2022 2023 2024 2025 

Afledt drift 0 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Forundersøgelse af Supercykelsti gennem Hørsholm- 
Espergærde-Holteruten  

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 4 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommunes Mobilitetsplan fastsætter mål om at forbedre den kommunale 
cykelinfrastruktur og øge antallet af cyklister. Herunder er det regionale supercykelstinet 
prioriteret som indsats. I den forbindelse er særligt Espergærde-Holteruten interessant.  
 
En forudsætning for realisering af supercykelstien gennem Hørsholm, er en 
forundersøgelse, der på strækningsniveau udpeger konkrete løsninger for stitype, 
krydsninger og økonomi. Med udgangspunkt i supercykelstistandarder og de specifikke 
stedlige forhold, udarbejdes skitseforslag, med specifikke vurderinger af cykelstiens 
tilpasning i det samlede vejprofil, samt tilpasning til både store kryds og mindre 
overkørsler 
 
Supercykelstisekretariatet udførte i 2020 en screening af Espergærde-Holteruten, og 
anviste en række anlægstiltag og et overordnet økonomisk estimat. Ruten gennem 
Hørsholm løber gennem bymiljø, med en høj trafikal kompleksitet, og det gør at det 
nødvendigt at eftergå screeningen, med en højere detaljegrad. Konkretisering af både 
løsninger og økonomi, giver en bedre ramme at arbejde efter i den fremtidige 
planlægning og budgetproces, men er også en afgørende forudsætning, hvis der skal 
søges midler til etablering af cykelstien. I både 2021 og 2022 har der været afsat 
statslige puljer til forbedring af cykelinfrastruktur i kommunerne. I disse processer har 
det været et krav at der kunne anvises konkrete løsninger, med skitselignende projekter 
fx indeholdende tværsnit. Hørsholm kommune har bl.a. derfor fået afslag på ansøgning 
til supercykelstiprojektet, som helt udgik af vurderingen på baggrund af den mangelfulde 
detaljeringsgrad.  
 
Det er forventningen at der også i 2023 og fremadrettet vil komme flere statslige 
cykelpuljer.  
 
Forundersøgelsen vil giver et mere realistisk billede at cykelstiprojektets omfang og 
økonomi. Samtidig skal undersøgelsen kunne bruges som et plangrundlag, der kan deles 
op i flere etaper eller mindre projekter.  
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
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Konsekvenser for borgerne: 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Budgetønske 0 600.000 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Cykelsti Agiltevej, Grønnegade 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 5 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Projektet har til formål at styrke trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter 
på Agiltevej og langs Grønnegade.  
 
Med en cykelsti, vil flere beboer og besøgende til og fra landsbyområderne på Agiltevej 
og ved Grønnegade kunne cykle hele vejen ind til det centrale Hørsholm på en samlet 
strækning, med gode forhold for cyklister. Den nye cykelsti vil skabe sammenhæng i 
kommunes cykelstinet ved bl.a. at koble sig på den kommende cykelsti på 
Sjælsmarksvej. Cykelstien kan derfor understøtte cykeltrafik fra fx efterskolen, men 
også en trafik til og fra de vestlige landområder, herunder Kettinge, som i stor stil 
anvendes af motionscyklister.  
 
Projektet omfatter en dobbeltrettet sti langs Agiltevej på vestsiden og en forlængelse af 
eksisterende dobbeltrettede sti på sydsiden af vejen på Grønnegade, samt 
krydsningspunkter i den østlige ende af Agiltevej og ved grænsen til byzonen ved 
Grønnegade. 
Der er gennemført en forundersøgelse af projektet. 
 
Forundersøgelsen af cykelstien på Agiltevej og Grønnegade er udført af rådgivere i 2021.   
Omkostninger til anlæg, inkl. løn og ekstern projektering er prisfremskrevet til 23 priser, 
men der er i øjeblikket stort pres på anlægspriserne. Der er derfor afsat 30% til 
uforudsete udgifter. De samlede omkostninger til anlæg af cykelstien er 16.100.000. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Der er stor usikkerhed ift. prisfremskrivningen og der kan blive tale om en større 
prisudvikling end den beregnede. Dette kan betyde højere omkostninger ift. både 
projektering og anlæg.  
Konsekvenser for borgerne: 
En attraktiv, tryg og trafiksikker cykelsti langs Agiltevej og Grønnegade. Forbedret 
tilgængelighed mellem landsbyområderne på strækningen og det centrale Hørsholm, 
samt de attraktive motionscykelområder i det vestlige Hørsholm.  
Konsekvenser for personale: 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 2.000.000 7.100.000 7.000.000 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 640.000 640.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: DK2020 tiltag 
 

Politikområde: 
12 Miljø 
 
 

Nr.: 
KMU 6  
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
DK2020-planen forventes politisk godkendt i juni 2023. Der er afsat midler til en ekstra 
ressource frem til planens godkendelse i 2023. Det er tydeligt, at der bliver behov for 
ressourcer til implementering af planens indsatser, bl.a. udrulning af fjernvarme, 
jordvarme og varmepumper. Derfor søges der midler til en fast medarbejder til 
implementering af indsatserne. 
 
En yderligere konkretisering af tiltag og dertil hørende behov for investering, vil ske på 
baggrund af politiske ønsker til indsatser i DK2020-planen i efteråret 2022. 
 
Der er på nuværende budget afsat 750.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i 2024 til 
implementering af DK2020 indsatser. 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
Politisk godkendelse af DK2020-plan, senest juni 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
 
Konsekvenser for personale: 
Vedtages anlægsønske vil betyde at der er ressourcer til at implementerer tiltagene i 
DK2020. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 300.000 650.000 650.000 650.000 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: Bedre vedligeholdelsesstandard på fortove, veje 
og cykelstier 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 7  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen har med Vejdirektoratets hjælp regnet på hvad en bedre 
vedligeholdelsesstandard på veje, cykelstier og fortove vil kræve. Der er udarbejdet et 
baggrundsnotat, som belyser baggrunden for beregningerne yderligere. 
 
Veje 
Tilstanden af kommunens veje (kørebaner) vil forringes i de kommende år, med det 
nuværende budget, hvilket fremgår af en vejkapitalanalyse administrationen har fået 
udarbejdet. En vejkapitalanalyse stiller prognoser op for udviklingen af vejnettets 
udvikling af tilstand, baseret på forskellige budgetscenarier.  
En forbedring af tilstanden kræver at der tilføres yderligere 1.600.000 kr. årligt. Såfremt 
den nuværende tilstand på vejene skal opretholdes, skal der ske en budgettilførsel på 
700.000 kr. årligt (2022 priser). 
 
Cykelstier 
Efterslæbet på den tekniske tilstand af cykelstiernes asfaltbelægninger kan indhentes 
med en bevilling på i alt 1 mio. kr. (2022 priser). Der udskiftes kun belægninger, hvor 
huller vurderes at være farlige. Således ikke strækninger, hvor mindre huller kan give en 
ubehagelig cykeltur. Såfremt komforten skal indgå som parameter, vil udgiftsbehovet 
være markant højere. 
 
Fortove 
Fortove er overordnet væsentligt dyrere at istandsætte per kvadratmeter, end både 
cykelstier og kørebaner. Det må derfor konstateres efterslæbet er væsentligt mere 
omkostningskrævende. Efterslæbet på istandsættelse af de dårligste flise- og 
asfaltfortove inkl. opretning af ca. 50% af kantstenene kan indhentes med en bevilling 
på i alt ca. 9,75 mio. kr. (2022 priser). 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
En bedre vedligeholdelsesstandard på henholdsvis veje, cykelstier og fortove vil af 
borgerne opleves som et kvalitetsløft, give større komfort og det vil være mere sikkert 
at færdes på vejene. Herud over vil det medvirke til at det nuværende 
vedligeholdelsesefterslæb ikke forværres.  
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Konsekvenser for personale: 
Såfremt den fulde model gennemføres, vil det medføre et behov for projektstyring, 
herunder borgerdialog, hvilket vurderes til et halvt årsværk fra 2024.  
 
 
 
Konsekvenser for budget: 
For at inkludere et estimat på prisudviklingen, som p.t. er meget usædvanlig, er 2022 
tallene fremskrevet med 10% årligt herunder. 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske  
Veje 

1.760.000 1.936.000 2.130.000 2.343.000 

Anlægsønske  
Cykelstier 

275.000 303.000 333.000 366.000 

Anlægsønske 
Fortove 

0 3.933.000 4.326.000 4.759.000 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: Kystbanestien mellem Folehavevej og 
kommunegrænsen 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 
 

Nr.: 
KMU 8 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kystbanestien mellem Folehavevej og kommunegrænsen er i en dårlig tilstand. Især 
delstrækningen mellem Folehavevej og Kong Georgsvej er nedbrudt. Delstrækningen er 
meget udsat, da det meget usædvanligt er en cykelsti, som også fungerer som 
adgangsvej for store køretøjer til et antal ejendomme på Kong Georgsvej (vest for 
Kystbanen). Denne løsning blev valgt, da man i 1996 byggede en tunnel til at føre Kong 
Georgsvej under Kystbanen. Desværre blev delstrækningen ikke bygget med hverken en 
tilstrækkelig styrke eller bredde. 
 
Det foreslås at delstrækningen nedknuses, gennemfræses, afrettes og komprimeres, 
hvorefter der udlægges i alt 110 mm ny asfalt i en større bredde end i dag. Resten af 
strækningen til kommunegrænsen får nyt slidlag (30 mm). Samtidigt gennemgås og 
udbedres vejafvandingen af strækningen, der i dag giver problemer. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Den udvidede og forstærkede sti vil genskabe en god cykelforbindelse mellem 
Klampenborg og Nivå, ligesom at strækningen vil opleves mere sikker. Cykelforbindelsen 
vil være væsentligt mere attraktiv og forventes at betyde mere cykeltrafik. 
 
Konsekvenser for personale: 
En istandsættelse vil betyde færre borgerhenvendelser og færre pletreparationer. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 713.000 32.000 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: Træpolitik 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 9 
 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I Hørsholmstrategien anbefales det at udarbejde en træstrategi som et virkemiddel i 
forbindelse med indsatsen for bedre biodiversitet. Formålet er at skabe en bedre by ved 
at bevare gode træer og fremme biodiversiteten gennem en smuk og grøn kommune. 
 
Udarbejdelse af en Træpolitik, herunder registrering af kommunens egne træer og 
allerede udpegede træer i eksisterende lokalplaner, forventes gennemført i løbet af 2022 
og 2023. 
 
Ressourcebehov i forbindelse med kortlægning og registrering af træer til udarbejdelse 
af en Træpolitik forventes at blive 1/5 årsværk – svarende til 130.000 kr. i 2023. 
 
Afledt Drift 
Der er lagt op til at vælge én af tre modeller i forbindelse med udarbejdelse af politik. 
Valget af model har stor indflydelse på behov for afledt drift. Model 2 og 3 indeholder 
tiltagene i model 1. Der skal vælges mellem: 

 Model 0) Genplantning af træer når et andet træ fældes på kommunale arealer, 
pris 500.000 kr. 

 Model 1) Strategi for kommunale træer. Pris 500.000 kr. til genplantning af træer 
og 250.000 til ”folketræer” i alt 750.000 kr. pr år. 

 Model 2) Politik med udgangspunkt i ”myndighedsmetoden” i tillæg strategi for 
kommunale træer. Pris i alt: 1.400.000 kr. pr år. 

 Model 3) Politik med udgangspunkt i ”den frivillighedsbaserede metode” i tillæg til 
strategi for kommunale træer. Pris i alt: 880.000 kr. pr år. 

 
Der redegøres for modellernes indhold herunder.  
 
Strategi for kommunale træer 
Alle tre modeller rummer samme tiltag i forhold til kommunale træer, der bygger på en 
årelang administrationspraksis, der er restriktiv i forhold til fældning eller voldsom 
beskæring. Det sker kun i disse tilfælde: 

1) Ved sygdom eller ustabilitet, der gør, at træet udgør en væsentlig 
sikkerhedsrisiko. 

2) Ved udtynding af plantninger, hvor det sker af hensyn til beplantningens samlede 
trivsel. 
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3) Ved overordnet planlægning, fx i forbindelse med renovering af et kommunalt 
område. 

 
Det foreslås, at en strategi for træer på kommunale arealer fastlægger, at der plantes 
nyt i samme omfang, som det er nødvendigt at rydde, så det grønne bybillede 
fastholdes. I forbindelse med driften af træer er det hvert år nødvendigt at rydde træer 
af sikkerhedshensyn. Det sker i et omfang af ca. 10 træer om året. Skal disse 
genplantes, svarer det til 500.000 kr./år. 
 
Baggrunden for den relativt høje pris er, at der primært er tale om gadetræer, hvor 
etablering af plantehuller ofte er kompliceret og træerne skal være store for at overleve. 
 
Metoder for bevaring af træer på private arealer 
I forbindelse med bevaring af træer er valg af virkemidler afgørende for efterfølgende 
administrativ byrde. Erfaringen viser, at udpegning af træer til bevaring i lokalplaner 
eller ved fredning på private arealer, ofte giver anledning tung og langtrukken 
sagsbehandling, der ikke nødvendigvis skaber den bedste værdi i forhold til udgifterne.  
 
I tillæg til træerne på de kommunale arealer foreslås det at lave en indsats for træerne 
på de private arealer. I forhold til træer på private arealer lægges der op til valg af én af 
følgende modeller: 

1) ”Myndighedsmetoden,” som omfatter hele kommunen og udrulles i takt med at 
der udarbejdes nye lokalplaner. Der udpeges et stort antal bevaringsværdige 
træer i alle nye lokalplaner. Byrden af sagsbehandling forventes af blive stor, og 
voksende i takt med at kommunes områder lokalplanlægges. Ressourcebehov i 
forbindelse med administration af denne model forventes at blive 1 årsværk, 
svarende til 650.000 kr. 

2) ”Den frivillighedsbaserede metode” er en frivillig ordning, hvor træer, som byens 
borgere værdsætter, kåres og markeres på et kort, der er tilgængeligt på 
kommunens hjemmeside og evt. på stedet. Kåringen har ingen administrativ 
betydning, men understreger overfor træets ejer, at træet har en særlig 
betydning. Formålet er, at få træejere til at genoverveje inden træer ryddes. 
Ressourcebehov i forbindelse med denne model forventes af blive 1/5 årsværk, 
svarende til 130.000 kr. 

 
Forslag til tiltag for plantning af træer i forbindelse med træpolitik  
I tillæg til bevaring af træer kommer Træpolitikken til at omhandle omfang af 
nyplantning. Som nævnt lægges der op til genplanting af træer, der fældes på 
kommunale arealer. Dertil foreslås det at introducere en årlige træplantningskampagne 
”Folketræer”, hvor grundejere og virksomheder kan ansøge om at få et eller flere træer 
foræret af kommunen, som de selv skal plante. Byen kan således blive 25-50 træer 
rigere i samskabelse med borgerne. 
Ressourcebehov i forbindelse med årlige kampagner forventes af blive 250.000 kr./år 
Folketræs-kampagner er indregnet i model 1-3. 
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Forudsætninger for realisering af forslaget:  
ingen 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Bevarelse af træer er afgørende for at bevare det grønne bybillede i Hørsholm. Træerne, 
særligt de store træer, skaber et helt særligt bymiljø, som er værd at passe på og giver 
en særlig eksklusivitet. De forbedrer samtidig biodiversiteten, giver naturoplevelser og et 
bedre klima i byen til glæde for byens borgere.  
 
 
Konsekvenser for personale: 
Alt efter valg af model kan tyngden af myndighedsarbejdet blive omfangsrigt, og skal 
prioriteres i en allerede travl hverdag.  
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske  130.000 0 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0) 0 500.000 500.000 500.000 
Afledt drift 1) 0 750.000 750.000 750.000 
Afledt drift 2) 0 1.4000.000 1.400.000 1.400.0000 
Afledt drift 3) 0 880.000 880.000 880.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: Usserød Å’s passage under Isterødvejen 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.:  
KMU 10  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen har i forbindelse med tilsyn af kommunens broer og bygværker 
konstateret et reparationsbehov for bygværket, som fører Usserød å under Isterødvejen. 
Der var i 2021 en forventning om, at en istandsættelse ville kunne holdes under 300.000 
kr., dvs. lige inden for det tilgængelige driftsbudget til broer og tunneller. Efter en 
udbudsforretning viste det sig at blive væsentligt dyrere, hvorfor udbuddet måtte 
aflyses. 
 
En istandsættelse af bygværket bør ske snarest muligt. Jo længere arbejdet udskydes, 
jo større bliver skaderne og dermed udgiften til istandsættelse. Prisen for dette arbejde 
inkl. rådgiver honorar forventes at beløbe sig til ca. 1.200.000 kr. ekskl. moms. Dette 
beløb kan ikke finansieres over driften, og kræver derfor en anlægsbevilling. Rådgiver 
oplyser, at såfremt arbejdet ikke gennemføres indenfor relativt kort tid (2022 eller 2023) 
er der overhængende risiko for at reparationsmetoden skal ændres, hvilket vil betyde, at 
Isterødvejen skal spærres. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Den valgte reparation forudsætter, at den gennemføres i 2023, såfremt det ikke sker, 
skal der sandsynligvis vælges en metode, som betyder Isterødvejen skal spærres i 
forbindelse med reparationen. Ud over generne vil budgettet være tæt på det samme 
som for den valgte metode.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
P.t. kan bygværket sættes i stand fra undersiden og vil derfor ikke have nogen 
indflydelse på trafikken på Isterødvejen. Hvis bygværket ikke istandsættes, vil 
istandsættelsesbehovet på et tidspunkt nå et omfang som kræver tiltag fra oversiden 
med deraf følgende meget væsentlige trafikale konsekvenser. 
 
Konsekvenser for personale: 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 1.500.000 0 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: Reparation af bro ved Stampedammen Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 11  
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen har i forbindelse med den almindelige vejdrift konstateret et 
reparationsbehov for bygværket, som fører Usserød å under Stampevej. Til at starte 
med var administrationen bekymret for bæreevnen af en jernplade i fortovet over 
bygværket. En besigtigelse af en brorådgiver resulterede i en anbefaling om 
istandsættelse af bygværket for at sikre jernpladen med en pris på skønsmæssigt 
400.000 kr. Samtidigt blev det oplyst at resten af bygværket også trænger til 
istandsættelse. En brorådgiver har derfor udført et såkaldt særeftersyn af hele 
bygværket, hvor reparationsbehovet er vurderet, kortlagt og prissat.  
 
En istandsættelse af bygværket bør ske indenfor de nærmeste år. Der kan lavs en 
midlertidig foranstaltning, hvor der lægges en plade over fortovet, så det kan benyttes, 
hvorved det er muligt at udskyde reparationen i få år. Jo længere arbejdet udskydes, jo 
større bliver skaderne og dermed udgiften til istandsættelse. Prisen for dette arbejde 
inkl. rådgiver honorar forventes at beløbe sig til ca. 2.200.000 kr. ekskl. moms. Dette 
beløb kan ikke finansieres over driften, og kræver derfor en anlægsbevilling. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Det må forventes, at en istandsættelse vil betyde en hel afspærring af Stampevej på 
dette sted, med omkørsel, i en del af byggeperioden. Hvis det kan lade sig gøre vil 
byggeriet blive placeret i skolernes sommerferie. Det dog vandstanden i Usserød Å som 
er den styrende faktor for udførselsperioden.  
 
Konsekvenser for personale: 
 
Konsekvenser for budget: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 2.200.000 0 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 0 
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Forslag til anlægsønske 

Titel: Kortlægning af vejafvanding og Pulje til 
klimatilpasning 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.: 
KMU 12 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kortlægning af vejafvanding 
En kortlægning af de eksisterende vejafvandingssystemer i kommunens veje er 
grundlaget for både at kunne planlægge, tilpasse og vedligeholde systemet. Kendskab til 
kommunens vejafvandingssystem er en forudsætning for at bruge midlerne mest 
effektivt. Det drejer sig bl.a. at kunne lokalisere fejl. 
 
Der har i mange kommuner traditionelt ikke være et samlet overblik over 
vejafvandingssystemer. Bl.a. som følge af nye lovkrav har administrationen i de seneste 
år forsøgt at skabe dette overblik ved at gennemgå arkiver og trække oplysninger ud af 
kloakforsyningens (Novafos) database. Status er nu, at vi kender ca. 2/3 af kommunens 
vejafvandingssystem. Resten findes der ingen tilgængelige oplysninger om. Hvis resten 
skal kortlægges, skal det ske i marken.  
 
Pulje til klimatilpasning 
De sidste ca. 10 år har der været mærkbare effekter af klimaændringer i form af flere og 
flere skybrud. I praksis har det betydet et væsentligt forøget behov for forbedringer og 
generelt øget vedligehold og udbygning af afvandingssystemer. Borgerne har et meget 
stort fokus på kommunens håndtering af regnvand under skybrud.  
 
En pulje til klimatilpasning vil blive benyttet til: 

 Udbedring af skader forårsaget af ekstremregn. 
 Nyanlæg af mindre regnvandssystemer på kommuneveje. 
 Målrettet opdatering af kommunens eksisterende vejafvandingssystemer. 
 Tilstandsvurderinger af kommunens eksisterende vejafvandingssystemer. 

 
Klimaberedskab på Materielgården til akutte afhjælpende foranstaltninger både inden for 
og uden for normal arbejdstid. Både før, under og efter storme og skybrud. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
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Konsekvenser for borgerne: 
Når kommunen kan håndtere skybrudshændelser mere effektivt, vil borgerne dels blive 
udsat for færre oversvømmelser og dels opleve en større tryghed. 
 
Konsekvenser for personale: 
En del af de nævnte tiltag er nye opgaver. De skønnes løseligt, at der samlet er tale om 
1/2 årsværk, der er indregnet i driften herunder. 
 
Konsekvenser for budget: 
For at inkludere et estimat på prisudviklingen, som p.t. er meget usædvanlig, er 
beløbene fremskrevet med 10% årligt herunder. 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2022 2023 2024 2025 

Anlægsønske 
kortlægning 

200.000 220.000 242.000 266.000 

Anlægsønske 
klimapulje 

1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 
klimaberedskab 

0 350.000 385.000 424.000 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Sandfodring ved Bukkeballevej til Rungsted Havn (etape 
2) 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 

Nr.: 
KMU 13 
  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I forbindelse med tidligere store storme er det blevet tydeligt, at der er et behov for at 
sikre store dele af kyststrækningen. Bodil og senest Malik efterlod en oversvømmet 
Strandvej, hvor vejen flere steder var ved at blive undermineret, og vejen har flere 
gange stået under vand. Behovet for sandfodring kommer af, at kysten eroderes med 
skader på infrastruktur og privat ejendom til følge. Bl.a. er Rungsted Strandvej er i fare 
for oversvømmelse ved storm. 
 
For at få sikret en større del af kommunens kyststrækning søges midler til at 
gennemføre et samlet kystsikringsprojekt med sandfodring på strækningen Rungsted 
Havn til Bukkeballevej. Denne etape færdiggør strækningen fra Mikkelborg og er 
afgørende for holdbarheden af den samlede kystbeskyttelse på strækningen, idet en 
afslutning ved Bukkeballevej ikke er holdbar på lang sigt.  
 
Efter stormen Malik har der også vist sig skader på den gamle kystsikring ud for 
Mikkelborg, altså nord for etape 1. Inden for en årrække bør der derfor ligeledes 
prioriteres fornyet kystsikring hér (etape 4). 
 
Etape 1, fra Mikkelborg til Bukkeballevej, gennemføres til efteråret, hvor der tilføres 
sand, der beskytter Strandvejen. 
Etape 2 er fra Bukkeballevej til Nord for havnen, hvor vandet flere gange har 
undermineret Strandvejen. 
Etape 3 er strækningen umiddelbart syd for havnen, mens etape 4 er nord for 
Mikkelborg, hvor der først fornyeligt er opstået skader (som alle er repareret). 
 
Etape 2 er domineret af strandlodder, hvoraf langt de fleste er privat ejet. Etapen 
rummer derfor dialog og involvering af de berørte lodsejere og andre interessenter, 
hvilket forventes at være en omfangsrig opgave.  
 
Kystsikringen ved de private arealer betyder, at der senere skal tages stilling til en 
økonomisk partsfordeling i forhold til hvem der har nytteværdi af kystsikringen. Det 
foreslåede budget tager højde for, at det skal være muligt at finansiere den fulde 
kystsikring. 
 
For at realisere projektet ønskes der afsat,  
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1. 400.000 kr. i 2024 til planlægning, undersøgelser og skitsering for begge etaper, 
herunder gennemførsel af borgerinvolvering og lodsejerdialog. 
 

2. 300.000 kr. i 2025 til projektering, myndighedsbehandling og udbud. 
 

3. 12.500.000 kr i 2026 til anlæg 
 

Afledt drift 
Der må påregnes afledt drift til opretholdelse af kystbeskyttelsen ved tilskudsfodring 
med sand gennemsnitligt hvert 5. år. Det estimeres, at driftsomkostningerne 
gennemsnitligt bliver på 300.000 kr. om året. Afledte driftsmidler søges derfor overført 
til den fælles ramme, så de kan opspares til formålet. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Kystsikringen vil sikre både infrastruktur og privat ejendom. Samtidig vil det give 
borgerne bedre mulighed for at færdes langs kysten. Gennemføres kystsikringen ikke, er 
der stor risiko for skader på strandvejen og for boligejerne i samme niveau i forbindelse 
med større storme. Udgifterne til reparation af Strandvejen overgår langt udgiften til en 
evt. sandfodring.  
 
Grundejere langs kysten vil blive økonomisk berørt af projektet, afhængigt af hvilken 
model for partsfordeling der vælges. Administrationen vil foreligge et forslag til fordeling 
til politisk beslutning i 2024. 
 
Konsekvenser for personale: 
Øget driftsopgave, men i beskedent omfang. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 0 400.000 300.000 12.500.000 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 300.000 
  



KMU Anlægsønsker

Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Planlægning af kystsikring umiddelbart syd for Rungsted 
Havn (etape 3) 
 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 

Nr.: 
KMU 14 
  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Dette er den ene del af budgetønske for budget 2022-2025, som nu er delt op.  
 
I forbindelse med projekt for udvidelse af Rungsted Havn bør det undersøges hvordan 
kyststrækningen umiddelbart syd havnen bedst kystsikres.  
 
Det drejer sig om en kyststrækning på ca. 250 m, der huser såvel Ro- og Kajakklub. 
 
Havneudvidelsen og kommende kystsikring er naboprojekter, der kan have indflydelse 
på hinanden f.eks. i forbindelse med etapeplanlægning og i forbindelse med forestående 
VVM-redegørelse for havneudvidelsen. 
 
Der søges derfor midler til at udføre undersøgelse, planlægning og indledende 
borgerdialog.  
 
Idet der er tale om kystsikringen ved private arealer betyder, at det, at der senere skal 
tages stilling til en økonomisk partsfordeling i forhold til hvem der har nytteværdi af 
kystsikringen.  
 
For at realisere projektet ønskes der afsat,  

1. 200.000 kr. i 2023 til planlægning, undersøgelser og skitsering for etapen, 
herunder gennemførsel af indledende borgerinvolvering og dialog med klubberne. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Ingen konsekvenser for borgerne, idet der er tale om forarbejder til senere anlæg. 
Denne vil dog sikre både offentlig og privat ejendom. Samtidig vil det give borgerne 
bedre mulighed for at færdes langs kysten og om muligt skabe en mere attraktiv 
Rungsted Strand.  
 
Grundejere langs kysten kan blive økonomisk berørt af projektet, afhængigt af hvilken 
model for partsfordeling der vælges.  
 
Konsekvenser for personale: 
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Ingen 
 
 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 200.000 0 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 0 0 0 0 



Budget 2023-2026

Børne- og skoleudvalget Bilag D
Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026
BSU 1 30 Økonomi til indsats for ”styrket frivillighed” (Besserne) 51.000 16.000 0 0
BSU 2 30 Ressourcer til Dagplejen 791.000 791.000 791.000 791.000

BSU 3 30 Hvordan kan man øge kvaliteten på dagtilbudsområdet? Hvad giver bedre faglig kvalitet?
Scenarie 1: 525.000 525.000 525.000 525.000
Scenarie 2: 400.000 400.000 400.000 400.000

BSU 4 30 + 31 Overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning og skole - 50.000 kr. til den fremtidige drift 50.000 50.000 50.000 50.000
BSU 5 31 Øge ressource til administration af specialundervisningsområdet 140.000 140.000 140.000 140.000
BSU 6 31 Indsats for ”Særligt talentfulde børn og unge”

1) Årlig deltagelse i Science camp 40.000 40.000 40.000 40.000
Personalenormering Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 788.000 1.368.000 1.230.000 1.230.000
3) Årlig deltagelse i Science camp og uddannelse og talentundervisning af to talentvejledere
på hver folkeskole i alt 8 stk. 828.000 1.408.000 1.270.000 1.270.000

BSU 7 31 Etablere et autismetilbud på undervisningsdelen i Hørsholm Kommune
Scenarie 6 elever 1.072.000 2.574.000 2.574.000 2.574.000
Scenarie 12 elever 2.084.000 5.001.000 5.001.000 5.001.000

BSU 8 31 Etablere en idrætslinje på eliteniveau på Vallerødskolen for 7.-9. kl.
Scenarie 1 med klassedannelse fra eksisterende klasser i kommunen: 833.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Scenarie 2 med oprettelse af ekstra klasser udover de eksisterende:
a) Ved løbende oprettelse: 1.184.000 3.204.000 4.054.000 4.550.000
b) Ved oprettelse af helt spor: 3.063.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000

BSU 9 31 Sænke lærernes undervisningstimetal
Scenarie 1 1.086.000 2.606.000 2.606.000 2.606.000
Scenarie 2 2.235.000 5.365.000 5.365.000 5.365.000

BSU 10 31 Enkeltvejledning til alle elever i 8. og 9. kl. – har ret til 1-2 samtaler 620.000 620.000 620.000 620.000
BSU 11 31 Fritidsjob på ungeområdet. Forslag om en kommunal pulje 510.000 510.000 510.000 510.000
BSU 12 31 Ressource til Lundevejsskolen 204.000 490.000 490.000 490.000
BSU 13 34 Personalenormering Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 2.589.000 2.589.000 2.589.000 2.589.000
BSU 14 34 Ansøgning om et fagsystem/journaliseringssystem til PPR og Familiehuset 369.000 0 0 0

I alt 14.059.000 22.055.000 21.901.000 21.901.000
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Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026
BSU 1 31 Ungehus i Stampen 0 1.050.000 0 0

I alt 0 1.050.000 0 0
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Økonomi til indsats for ”styrket frivillighed” (Besserne) 

Politikområde: 
30 Institutioner 
for børn og unge 
 

Nr.:  
BSU 1 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I Budgetaftale 2021-2024 var der afsat midler til et pilotprojekt, der kan skabe 
fællesskab mellem ressourcestærke ældre, der har lyst til at yde en frivillig indsats for 
børn i kommunens daginstitutioner. På grund af coronasituationen blev projektet 
udskudt og efterfølgende blev midlerne anvendt til at etablere Haver til Maver.  
 
Der er fortsat et ønske om at lave et pilotprojekt. 
 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det forudsættes at lave et samarbejde med ekstern leverandør om udvikling af en app, 
der kan koordinere det frivillige arbejde. Det skal sikre, at det er nemt for 
daginstitutionerne at skabe kontakt og få overblik over muligheder.  
 
 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Ældre borgere og daginstitutionsbørn får mulighed for at være sammen og skabe 
positive relationer i trygge og kendte rammer.  
De ældre kan supplere pædagogerne fx med praktiske opgaver, leg og grundlæggende 
at være sammen med børnene i de daglige rutiner. På den måde vil børnene opleve 
mere voksenkontakt.  
 
Konsekvenser for personale: 
At få frivillige ældre borgere ind i daginstitutionerne vil betyde, at pædagogerne får 
bedre tid til at sætte deres faglighed i spil til gavn for børnene. De ældre frivillige er et 
supplement til de faglige voksne, der allerede er omkring børnene.  
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 51.000 16.000 0 0 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Ressourcer til Dagplejen Politikområde: 
30 Institutioner 
for børn og unge 
 
 

Nr.:  
BSU 2 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Børne- og Skoleudvalget besluttede 16. december 2021 at finansiere en reduktion i 
Dagplejen i 2022 ved at overføre det tilbageværende mindre forbrug på dagplejen, og 
herefter fremsende underfinansieringen til budgetforhandlingerne for budget 2023-2026 
– derfor dette driftsønske.  
 
Med Budgetaftale 2022-2025 reducerede aftaleparterne budgettet til Dagplejen med 
2.154.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Reduktionen i Dagplejens budget betød imidlertid, 
at Dagplejen ville mangle 791.000 kr. i budgettet på grund af en ændring i antallet af 
dagplejere fra (5 til 6 dagplejere, da der blev nyansat en dagplejer) samt regnetekniske 
korrektioner. 
 
Tilsammen betød det, at 791.000 kr. ud af den samlede reduktion af Dagplejen skulle 
findes ved reduktion af andre aktiviteter, forudsat at Børne- og Skoleudvalget ønskede 
at bibeholde det eksisterende serviceniveau i Dagplejen, samt holde på de aktive 
dagplejere, der er ansat i kommunen. 
  
På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 16. december 2021 pkt. 1 har 
Dagplejen i 2022 haft budget til det aktuelle antal dagplejere og det eksisterende 
serviceniveau. Men midlerne blev kun fundet for 2022. Fra 2023 og frem vil Dagplejen 
igen være underfinansieret og dermed igen mangle 791.000 kr.  
 
I Hørsholm Kommune er tilbud som dagpleje, vuggestue, børnehave, tilskud til pasning 
af egne børn, tilskud til private dagtilbud eller private pasningsordninger gensidige 
afhængige. Det betyder, at en forøget efterspørgsel efter f.eks. dagpleje kan bevirke 
mindre efterspørgsel efter f.eks. tilskud til pasning af egne børn eller private 
pasningsordninger. Hvis antallet af brugere er konstant, er det således ikke givet, at 
budgettet samlet set vil blive overskredet. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Der er ingen forudsætninger for realisering af forslaget.  
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Konsekvenser for borgerne: 
Ved at tilføre midler til Dagplejens budget vil det eksisterende antal dagplejepladser og 
gældende serviceniveau kunne bevares. På den måde sikres også, at der er 
differentierede pasningstilbud i kommunen.  
 
Konsekvenser for personale: 
Ved at tilføre midler til dagplejens budget vil det aktuelle antal af dagplejere og aktuelle 
serviceniveau kunne bevares.  
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 791.000 791.000 791.000 791.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Hvordan kan man øge kvaliteten på dagtilbudsområdet? 
Hvad giver bedre faglig kvalitet?  
  

Politikområde: 
30 Institutioner 
for børn og unge 
 

Nr.:  
BSU 3 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Ifølge forskning fra Dansk Evalueringsinstitut er der primært 3 strukturelle forhold på 
dagtilbudsområdet, der skaber høj kvalitet: 1) Høj normering og mindre 
gruppestørrelser 2) Fysiske rammer 3) Ledernes og personalegruppens 
uddannelsesniveau. 
Dette driftsønske har fokus på forhold nr. 3, da der allerede er igangværende projekter, 
der understøtter forhold 1 og 2. 
For at øge kvaliteten i dagtilbud i Hørsholm Kommune anbefaler administrationen, at der 
sker et fælles kompetenceløft på tværs af dagtilbudsområdet på flere niveauer hen over 
budgetperioden. Der er i dag ikke afsat særskilte midler til kompetenceudvikling på 
dagtilbudsområdet, og ressourcerne skal derfor tages ud af dagtilbuddenes daglige drift. 
Dette vanskeliggør prioritering på området. 
Formålet er, at alle børn i dagtilbud i Hørsholm Kommune mødes af personale med et 
højt fagligt niveau, der kan sikre at alle børn indgår som en del af fællesskabet og 
kommer i bedst mulig trivsel og udvikling. Kompetenceløftet vil både være bredt for alle 
personalegrupper samt specifikt for ledergruppen, og det vil medføre en bedre 
understøttelse af processerne ude i de enkelte dagtilbud. De faglige fyrtårne får 
sideløbende eller i kombination med ledergruppen også et fagligt løft, så de kan være 
med til at understøtte kompetenceløftet af resten af personalegrupperne rundt i 
børnehusene. 
 
Indholdet i kompetenceløftet vil blive planlagt ud fra viden om proceskvalitet og 
resultatkvalitet på dagtilbudsområdet. Det tænkes sammen med arbejdet med de nye 
styrkede læreplaner, systematisk evalueringskultur og kommunens vision 0-18 år. Der 
vil være fokus på relationskompetencer, børnesyn, fælles teoretisk ståsted på hele 
dagtilbudsområdet, leg, forældresamarbejde og styrkelse af læringsmiljøer. 
 
I driftsønsket er indregnet midler til  

 Eksterne oplægsholdere 
 Kursusmaterialer 
 Forplejning og lokaler 
 Vikardækning, når pædagoger, medhjælpere og pædagogiske assistenter er på 

kursus. 
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Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Der er ingen forudsætninger for realisering af forslaget. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Dagtilbud af høj kvalitet skaber mulighed for, at alle børn kommer i den bedst mulige 
trivsel og udvikling helt fra opstart i dagtilbud.  
Jo tidligere man giver en indsats, som støtter børn i deres udvikling, des større chance 
er der for at skabe positive forandringer. 
Fælles kompetenceudvikling på hele kommunens dagtilbudsområde vil endvidere sikre et 
mere ensartet kvalitetsniveau på tværs af kommunen.   
 
Konsekvenser for personale: 
Alle personalegrupper i Hørsholm Kommunes dagtilbud gennemgår et fælles 
kompetenceløft. Dette vil betyde mulighed for personlig og faglig udvikling sammen med 
kollegaer. Det forventes, at den nye viden sættes i spil samt, at alle bliver medskabende 
af dagtilbud af høj kvalitet. For de fleste ansatte vil det betyde øget arbejdsglæde og 
mere trivsel i jobbet.  
 
Konsekvenser for budget: 
Driftsønsket er baseret på  

 Kick off fyraftensmøde for alle personaler i dagtilbud i Hørsholm Kommune 
 Lederkursus a 8 kursusdage 
 Fagligt fyrtårnsuddannelse a 8 kursusgange (2 ½ t) 
 Hele personalegruppen 5 kursusgange (2 ½ t).  

Beregningerne dækker alle kursusudgifter til forplejning, oplægsholder, materialer og 
vikardækning. Vikardækningen er beregnet ud fra en gennemsnitlig løn i dagtilbuddenes 
ressourceberegning og det forudsættes i scenarie 1, at vikardækningen erstattes time 
til time. I scenarie 2 sker vikardækningen kun delvist. 
 
Scenarie 1 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 525.000 525.000 525.000 525.000 
 

 
Scenarie 2 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 400.000 400.000 400.000 400.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning og 
skole - 50.000 kr. til den fremtidige drift 
 

Politikområde: 
30 Institutioner 
for børn og unge 
+ 31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 4 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
På baggrund af et fælles ønske fra dagtilbud, skolefritidsordninger (SFO) og skoler har 
administrationen igangsat et projekt med det formål at revidere det eksisterende 
overgangskoncept knyttet til overgangen fra dagtilbud til SFO og skole.  
 
Blandt forslagene til et nyt overgangskoncept var blandt andet et ønske om at 
overgangsskema/-beskrivelser digitaliseres. Af den grund har administrationen indgået 
en et-årig-aftale med Rambøll om brugen af Hjernen & Hjertets digitale 
overgangsbeskrivelser og forældreportal, samt uddannelsesforløb i efteråret 2022. 
Aftalen kan efterfølgende forlænges.  
 
Udgiften ved brug af Rambølls digitale overgangsbeskrivelser er 35.000 kr. årligt. 
Uddannelse af pædagogisk personale til at udfylde de digitale overgangsbeskrivelser 
forventes at blive 15.000 kr. Den samlede udgift er således 50.000 kr. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget forudsætter, at personale oplæres i brugen af digitale overgangsbeskrivelser 
og afsætter tid til dette. Dette foregår inden for den eksisterende arbejdstid. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Brugen af digitale overgangsbeskrivelser vil gøre det lettere for forældre at udfylde og 
sende beskrivelser af deres barn retur til børnehaven.  
 
Konsekvenser for personale: 
De digitale overgangsbeskrivelser vil gøre det nemmere for personalet at indhente 
samtykke, det vil spare daginstitutionerne flere arbejdsgange, samt gøre det lettere at 
vedhæfte dokumenter og sikre at oplysninger sendes sikkert videre til skoler og 
forældre. Omvendt vil det betyde, at personalet skal bruge tid på at lære et nyt 
vurderingsværktøj at kende. 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 50.000 50.000 50.000 50.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Øge ressource til administration af 
specialundervisningsområdet 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 
 

Nr.:  
BSU 5 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med dette forslag ønskes der en øget ressource til administration af specialundervisnings 
området. 
 
Efter klarlægning af opgaverne og sikring af kvalitet, procedure og arbejdsgange mellem 
skoler, PPR og administrationen i Center for Dagtilbud og Skole i perioden fra 2019 til 
nu, har det vist sig, at omfanget af de administrative opgaver er betydelig større end 
forventet. Dette følger også af, at antallet af sager og elever der modtager 
specialundervisning er vokset betydeligt. 
De administrative opgaver indeholder bl.a. opgaver vedrørende visitation og re-
visitationsafgørelser til forældre, klagehåndtering, befordring, datafangst, registrering af 
visiterede støttetimer, der bl.a. skaber grundlag til disponeringssystemet Calibra, 
registrering og overblik over visitationer og re-visitationer, vidensdeling og bindeled 
mellem vis-udvalg, centerchef og centre. 
 
Administrationen vurderer, at der bruges, hvad der svarer til en kvart fuldtidsstilling til 
at løfte de administrative opgaver tilknyttet specialundervisningsområdet. Driftsønsket 
skal ses i lyset af, at Center for Dagtilbud og Skole i flere omgange tidligere er blevet 
reduceret i den administrative kapacitet. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Kan realiseres fra 1. januar 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Opretholdelse af serviceniveauet og kvaliteten af borgernes kontakt vedrørende 
specialundervisning. 
 
Konsekvenser for personale: 
Ved øget ressource til administration vil det lette den høje arbejdsbyrde hos 
administrationen i Center for Dagtilbud og Skole. Ressourcetilførslen vil samtidig fortsat 
sikre et kvalificeret samarbejde mellem PPR, skoler og administrationen i Center for 
Dagtilbud og Skole. 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 140.000 140.000 140.000 140.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Indsats for ”Særligt talentfulde børn og unge” Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 6 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan – også 
højtbegavede elever. Der ligger allerede krav om undervisningsdifferentiering og 
mulighed for holddannelse i folkeskoleloven, men en rapport fra Det Nationale Institut 
for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (nuværende Vive) i 2019 viser, at 
mange højtbegavede elever underpræsterer.  
Folkeskoleforligskredsen har med aftalen om et fremtidigt evaluerings- og 
bedømmelsessystem d. 29. oktober 2021, lagt op til et styrket fokus på højt begavede 
børn bl.a. gennem screeningtest og videreuddannelse.  
 
Hørsholm Kommune har tidligere ønsket at styrke indsatsen for højt begavede børn, 
både hvad angår faglighed og trivsel. 
 
Indsatsen kan omhandle særlige forløb og hold på folkeskolerne, for de elever der 
udviser særlige læringsforudsætninger fx deltagelse i Science camp for talenter 
indenfor naturfag samt uddannelse af særlige talentvejledere for at sikre og udvikle 
indsatsen. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At der er medarbejdere, som kan varetage opgaven – som allerede har viden, eller 
som indgår i kompetenceudvikling. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Et skoletilbud der også rummer de højtbegavede elever. 
 
Konsekvenser for personale: 
Kompetenceudvikling 
 



12 

Konsekvenser for budget: 
1) Årlig deltagelse i Science camp 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 40.000 40.000 40.000 40.000 

 
2) Uddannelse og talentundervisning af to talentvejledere på hver folkeskole i alt 8 stk. 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Uddannelse 276.000 138.000   

Vejledning 512.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 

I alt 788.000 1.368.000 1.230.000 1.230.000 

 
3) Årlig deltagelse i Science camp og uddannelse og talentundervisning af to 
talentvejledere på hver folkeskole i alt 8 stk. 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Scence camp 40.000 40.000 40.000 40.000 

Uddannelse 276.000 138.000   

Vejledning 512.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 

I alt 828.000 1.408.000 1.270.000 1.270.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Etablere et autismetilbud på undervisningsdelen i 
Hørsholm Kommune 
 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 
 

Nr.:  
BSU 7 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
For at imødekomme børns behov for specialundervisningstilbud fremadrettet, og sikre at 
kommunen fremover ikke er fuldt afhængige af eksterne pladser, kan der etableres et 
særligt autismetilbud for mellem 6-12 elever fra 0.-6. klasse fordelt på to grupper.  
 
Autismespektrumforstyrrelser er en udviklingsforstyrrelse, som kan komme til udtryk på 
flere forskellige måder og især karakteriseres ved vanskeligheder i forhold til socialt 
samspil, kommunikation og gentagelsesprægede aktiviteter og interesser (jf. 
Videncenter for Autisme). Børn med en autismediagnose kan have svært ved at indgå i 
et alment skoletilbud, hvis ikke det imødekommer behovet hos det enkelte barn.   
 
Det er forskelligt om børn med en autismediagnose indgår i et autismetilbud på en 
folkeskole, på en specialskole med fokus på autisme eller på en autismeskole med 
dagbehandling. I Hørsholm Kommune er der børn med en autismediagnose i 
almenklasserne på de fire folkeskoler, på Lundevejsskolen og i ’Kvisten’ på 
Vallerødskolen. Derudover visiteres flere børn med autisme også til Ullerødskolen i 
Fredensborg Kommune. I takt med at andre kommuner selv fylder deres pladser op med 
egne børn, vil behovet for flere specialundervisnings-pladser internt i Hørsholm 
Kommune, eller faste og forpligtende aftaler om pladser med andre kommuner, stige. 
 
Som det fremgår af en undersøgelse, som VIVE har gennemført for Børne- og 
Undervisningsministeriet (Støtte, støttebehov og elevresultater – Delrapport 1. 
Inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand, 2022), er andelen af elever 
diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) steget fra 1,2 pct. i 2011 
(6.394 elever) til 2,2 pct. i 2019 (11.718 elever) både i de segregerede skoletilbud og i 
almenundervisningen, svarende til en procentvis stigning på 78 pct. 
 
På baggrund af VIVE’s rapport kan det forventes, at flere børn de kommende år vil have 
behov for et specialundervisningstilbud med fokus på autisme.  
 
Skal der etableres et autismetilbud i Hørsholm kan det organiseres på flere måder. I 
beregningen herunder er der taget udgangspunkt i, at et autismetilbud i Hørsholm 
Kommune kan fungere som en satellit til Ullerødskolen.  
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I den økonomiske beregning af driftsomkostningerne ved et autismetilbud tages 
udgangspunkt i Ullerødskolens takst pr. barn for specialundervisning og fritidstilbud. 
Dertil kommer koordinatorfunktion og anslået udgifter til øvrige støtteforanstaltninger fx 
fysioterapeut, psykolog og talehørepædagog. 
 
Anlægsmidler til de fysiske rammer, herunder indkøb af møbler og materialer, der 
understøtter en specialpædagogisk praksis som børn med en autismediagnose kan 
profitere af, er ikke afklaret.    
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Følgende elementer er forudsætninger for at forslaget kan realiseres: 

 At der udarbejdes en samarbejdsaftale med Ullerødskolen om tilbuddet som 
satellit 

 At der findes passende fysiske rammer til tilbuddet 
 At der er rekrutteret specialpædagogisk personale med stærke kompetencer 

indenfor autisme.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Det vil give en tryghed for borgerne at vide, at kommunen indenfor kommunens egne 
grænser kan tilbyde specialundervisningspladser målrettet børn med en 
autismediagnose. Børn med en autismediagnose vil i højere grad kunne få et tilbud med 
specialiseret støtte.   
 
Konsekvenser for personale: 
Det vil være nødvendigt for det kommende personale at kunne håndtere at være en del 
af en satellit til et specialundervisningstilbud i en anden kommune. Det vil samtidig 
betyde, at tilbudsviften af specialundervisningstilbud udvides og dermed sikre at flere 
børn kan visiteres til interne specialundervisningstilbud.   
 
Konsekvenser for budget: 
 
Scenarie 6 elever 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 1.072.000 2.574.000 2.574.000 2.574.000 
 
Scenarie 12 elever 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 2.084.000 5.001.000 5.001.000 5.001.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel: Etablere en idrætslinje på eliteniveau på 
Vallerødskolen for 7.-9. kl. 
 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 
 
 

Nr.:  
BSU 8 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Folkeskoleloven §25 stk. 4 giver mulighed for at oprette særlige eliteidrætsklasser på 7.-
10. klassetrin. Optagelse af elever hertil kan ske på tværs af de almindelige regler vedr. 
frit skolevalg og gøres ud fra en vurdering af elevernes sportslige niveau. Kommunen 
skal selv definere, hvad der konstituerer, at man er eliteidræts-elev, hvilket typisk vil 
ske i samarbejde med den konkrete idrætsforening eleven er aktiv i.  
 
Folkeskoleloven giver også mulighed for at give en folkeskole en særlig idrætsfaglig 
profil. Dels ved at prioritere faget idræt i form af flere timer i dette fag og tilsvarende 
færre i andre fag, dels ved at prioritere bevægelsesaktiviteter generelt i skolens 
hverdag. 
 
Muligheden for etablering af særlige eliteklasser i idræt har senest været i behandling 
hos Børne- og Skoleudvalget den 21-04-2015, hvor det blev besluttet, at 
eliteidrætsklasser ikke skulle indgå i budgetprocessen. Børne- og Skoleudvalget har i 
foråret 2022 bedt om at budgetønske om etablering af en idrætslinje. 
 
Administrationen indhentede dengang erfaringer fra henholdsvis Helsingør og 
Københavns Kommune, som begge har flerårig erfaring med at arbejde med 
eliteidrætsklasser. Disse erfaringer er: 

 At det tager et år at starte op 
 At en eliteidrætsklasse typisk vil kunne tilbyde 3–4 sportsgrene 
 At tilbuddet skal være helt i top, hvad angår trænerkapacitet 
 At tilbuddet vil bidrage til at hæve det samlede idrætsniveau i kommunen 
 At der skal være en koordinator/afdelingsleder, som har opgaven med at etablere 

og stå for styringen af klasserne 
 At det er vigtigt at ansætte en koordinator i kommunen til at varetage aftaler 

med diverse trænere, udvælge idrætsgrene, indgå klubsamarbejder, håndtere 
optagelsesprocedurer for eleverne mm. I Helsingør er der en ansat på 
kommuneniveau. I København er det en afdelingsleder på folkeskolen samt en 
centralt ansat medarbejder, som er ansat til denne opgave. 

 
Økonomi: 
Skolerne i Hørsholm Kommune tildeles midler pr. klasse. Budgetønsket formodes at 
forøge antallet af klasser i skolerne. Beregningerne er derfor baseret på den 
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gennemsnitlige pris pr. ekstra klasse i skolernes ressourcetildelingsmodel. Hertil 
tillægges skønnet årlige omkostninger til koordinator og evt. merudgifter til 
trænere/instruktører mv. 
 
En ekstra klasse svarer økonomisk set til en udgift på ca. 850.000 kr. Ved fuld udrulning 
til 3 klasser (7.-9. klasse) vil merudgiften pr. år være på ca. 2,5 mio. 
 
Udgifter til koordinator og evt. merudgifter til trænere/instruktører fra foreningslivet, vil 
baseret på erfaringer fra Helsingør og København, beløbe sig på ca. 2 mio. om året.  
 
Ved oprettelsen af eliteklasser, vil der være to muligheder for klassedannelse:  

1) Hvis eleverne kommer fra eksisterende klasser i kommunen, vil konsekvensen 
være sammenlægning af øvrige klasser og dermed klasseomlægning fra 6. klasse 
på alle skoler.  
Med denne model, vil der kun være udgifter til koordinator og evt. merudgifter til 
trænere/instruktører fra foreningslivet svarende til ca. 2 mio. om året. 

 
2) Hvis der optages elever fra andre kommuner, vil det være muligt at oprette 

ekstra klasser udover de eksisterende. Det vil medføre lavere klassekvotient i 
nogle klasser.  
Med denne model, vil der være udgifter til koordinator og evt. merudgifter til 
trænere/instruktører fra foreningslivet svarende til ca. 2 mio. om året og 850.000 
kr. årligt pr. ekstra klasse. 
 

For begge modeller er der mulighed for at implementere eliteklasser a) løbende med en 
klasse ad gangen startende med 7. klasse eller b) ved at oprette et helt spor med 7. til 
9. klasse. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forudsætninger for at etablere en idrætslinje eller særlige idræts-/bevægelsesprofiler er: 

 at der er adgang til de nødvendige faciliteter, dvs. idrætssale, klasselokaler m.v. 
 at der investeres i den nødvendige kompetenceudvikling blandt medarbejderne 

 
Konsekvenser for borgerne: 

 Eleverne får bedre mulighed for at træne og forholde sig til deres sportsgren. 
 Eleverne får en mere sammenhængende hverdag hvor skole og eliteidræt 

hænger sammen. 
 Eleverne kommer sammen med ligesindede, hvilket giver mulighed for at spejle 

sig i andres erfaringer og lære af disse. 
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Konsekvenser for personale: 
 Kompetenceudvikling af lærerne. 
 Samarbejde med idrætsforeninger. 

 
Konsekvenser for budget: 
Scenarie 1 med klassedannelse fra eksisterende klasser i kommunen: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 833.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 
Scenarie 2 med oprettelse af ekstra klasser udover de eksisterende: 

a) Ved løbende oprettelse: 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 1.184.000 3.204.000 4.054.000 4.550.000 

 
b) Ved oprettelse af helt spor: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 3.063.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

Forslag til driftsønske 

Titel:  
Sænke lærernes undervisningstimetal  
 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 
 
 

Nr.:  
BSU 9 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Det gennemsnitlige undervisningstimetal afspejler, hvor mange fagopdelte 
undervisningstimer en lærer har i en kommune i gennemsnit på et år. Det er et tal, som 
lærere spørger til, når de overvejer ansættelse i en kommune, og det har derfor 
betydning i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Det har ligeledes betydning for 
arbejdsmiljøet og arbejdspresset for de lærere, som allerede er ansat 
 
I finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat puljemidler til et generelt løft  
af folkeskolen ved at øge antallet af lærere. I 2021 og 2022 er midlerne gået til at 
sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal fra årligt 741 timer til 727 timer årligt. 
Udover at sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstid, øger det samtidig antallet af 
lærere. De nuværende 727 timer årligt svarer til et gennemsnitlig ugentlig 
undervisningstal på 18,18 klokketimer i 40 uger. En nedsættelse af timetallet er med til 
at øge antallet af lærere på skolerne, og understøtter derfor et løft af folkeskolerne. 
 
De nedenstående scenarier er beregnet i skolernes ressourcetildelingsmodel. Her 
omregnes de fagopdelte undervisningstimer til fuldtidsstillinger via lærernes 
gennemsnitlige undervisningsantal. Herefter ganges der med lærernes gennemsnitsløn 
for at fastlægge omkostningsniveauet. 
 
Scenarie 1 
Sænkes det nuværende på 727 timer med yderligere ½ time pr. uge i 40 uger, vil det 
svare til et gennemsnitligt undervisningstimetal på 707 timer årligt. 
 
Scenarie 2 
Sænkes det nuværende på 727 timer med yderligere 1 time pr. uge i 40 uger, vil det 
svare til et gennemsnitligt undervisningstimetal på 687 timer årligt. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Omlægning af det gennemsnitlige undervisningstal kan realiseres fra 1. august 2023. 
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Konsekvenser for borgerne: 
Nedsættelsen vil frigive tid til forberedelse, opgaveevaluering og rettearbejde, møder og 
andre undervisningsrelaterede opgaver. Nedsættelsen vil også frigive øvrig tid til 
lærerens kompetenceudvikling, faglig fordybelse og gennemførelsesvejledning mv. 
 
Konsekvenser for personale: 

 Et lavere undervisningstimetal vil have en positiv betydning for arbejdsmiljøet og 
arbejdspresset på skolerne. Det vil fx betyde mere tid til samarbejde, 
planlægning og tolærerordninger, hvor der er behov for det. 

 Et lavere undervisningstimetal kan have en positiv betydning med henblik på 
rekruttering af pædagogiske medarbejdere, da undervisningstimetallet, sammen 
med løn, er et væsentligt sammenligningsgrundlag. 

 
Konsekvenser for budget: 
 
Scenarie 1 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 1.086.000 2.606.000 2.606.000 2.606.000 
 
Scenarie 2 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 2.235.000 5.365.000 5.365.000 5.365.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Enkeltvejledning til alle elever i 8. og 9. klasse. 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 
 

Nr.:  
BSU 10 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I dag får alle elever i 7. til 10. klasse kollektiv vejledning om uddannelsesvalg.  
Undervisningen varetages af UU-Sjælsø, der i alt har afsat 24 timer til den kollektive 
vejledning, der normalt fordeles med 4 timer i 7. klasse, 8 timer i 8. klasse og 6 timer i 
hhv. 9. og 10. klasse. Den kollektive vejledning danner basis for elevernes viden om 
uddannelsessystemet og ansøgningsproceduren.  
 
Elever der ikke er erklæret uddannelsesparate kan udover den kollektive vejledning få 
enkeltvejledning, som også varetaget af UU-Sjælsø. Der afholdes individuelle eller 
gruppebaserede vejledningsaktiviteter. 
 
Med det formål at kvalificere hver enkelt elevs uddannelsesvalg lægger dette 
budgetønske op til at, alle elever i 8. og 9. klasse tilbydes enkeltvejledning i op til fire 
timer efter behov og ønske fra eleverne. Det er ikke et krav at modtage vejledning, hvis 
man er vurderet uddannelsesparat, men et tilbud, eleven kan tage imod. 
 
Beregningen af budgetønsket er baseret på taksterne for tilvalgsydelser hos UU Sjælsø 
samt på elevtal i 8. til 10. klassetrin i indeværende skoleår 2021/2022. Dvs. at den 
ekstra vejledning beregnes som pris pr. elev i 8. til 10. klassetrin. Det skal bemærkes, at 
særligt 9. klasserne har få elever samt, at det årlige omkostningsniveau vil være 
afhængigt af det konkrete elevtal i de enkelte år. Sammenholdt med forventninger til 
kommende elevtal vurderes beregningen at være repræsentativ for den forliggende 
budgetperiode. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ydelsen skal tilkøbes fra UU Sjælsø, som også varetager den UU-vejledning, der finder 
sted i dag. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Eleverne får mulighed for direkte sparring på egne muligheder for valg af uddannelse 
efter folkeskolen. 
 
Konsekvenser for personale: 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 620.000 620.000 620.000 620.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Fritidsjob på ungeområdet. Forslag om en kommunal 
pulje. 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 
 

Nr.:  
BSU 11 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Unge Hørsholm-borgere kan få mulighed for job på kommunale arbejdspladser for at 
tjene nogle penge, få erhvervserfaring og være med til at løfte nogle af de kommunale 
opgaver. En tilsvarende ordning er etableret på området for sundhed og ældre.  
En kommunal pulje til dette formål kunne benyttes til fritidsjob forskellige steder, fx: 
 
Dagtilbud, kommunale og private 
7,5 timer pr. uge á 40 uger til en gennemsnitlig løn på 81 kr. i timen i 16 institutioner 
(fx 1 ung tilknyttet hvert dagtilbud) = 388.800 kr. årligt 
 
Her kunne den unge i samarbejde med det pædagogiske personale være en del af 
aktiviteter såsom højtlæsning, perleværksted, de daglige rutiner omkring måltider eller 
gå med på legepladsen.  
 
SFO  
7,5 timer pr. uge á 40 uger til 81 kr. i timen på 5 SFO’er (fx 1 ung tilknyttet hver SFO) = 
121.500 kr. årligt 
 
Lønnen er beregnet på baggrund af FOA’s tal som en gennemsnitsløn for ungarbejdere 
under 18 år.  
 
Sammen med en voksen medarbejder kunne den unge understøtte aktiviteterne i de 
forskellige værksteder, spille spil, gå med på tur eller gå med i gymnastiksalen.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
De unge fritidsjobbere skal ansættes efter gældende overenskomster og hvor det 
kræves have indhentet børneattester mv.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgerne vil kunne opleve, at der er flere hænder til deres børn, når en fritidsjobber 
kommer med ind på stuen eller i SFO’en og kan være en hjælpende hånd for det 
pædagogiske personale.  
 
Konsekvenser for personale: 
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Det nuværende personale vil opleve at få ekstra hænder til at løfte konkrete opgaver i et 
fastlagt tidsrum aftalt med den unge fritidsjobber.  
 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 510.000 510.000 510.000 510.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

Forslag til driftsønske 

Titel: Ressource til Lundevejsskolen 
 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 
 

Nr.:  
BSU 12 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Ressource til Lundevejsskolen 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Dette budgetønske går på at ansætte en fleksibel ressource til Lundevejsskolen.  
Lundevejsskolen har i en længere periode haft en ekstra midlertidig ressource for at 
støtte en børnegruppe i svær trivsel. Erfaringerne herfra er meget positive, da 
ressourcen var medvirkende til, at børnene igen kom i bedre trivsel og var gladere for at 
komme i skole.  
Formålet med den fleksible ressource: 

- Indgå forebyggende i elevgrupperne for at understøtte trivsel hos både 
enkeltelever og i grupper 

- Indgå som ekstra ressource i en børnegruppe ved akut behov 
- Støtte elever i overgangen fra Lundevejsskolen til almenskolen 

 
Der er tale om en pædagogstilling.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Forældre og børn på Lundevejsskolen vil opleve at en større fleksibilitet og bedre 
mulighed for at afhjælpe børnegruppens eller barnets udfordringer, inden de vokser sig 
større.  
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 204.000 490.000 490.000 490.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Personalenormering Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
(PPR) 

Politikområde: 
34, Børn og unge 
med særlige 
behov  
 

Nr.:  
BSU 13 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre, 
dagtilbud og skoler. Desuden foretages der udredninger af børn og unge i dagtilbud og 
skoler, hvor samarbejdspartnere og/eller forældre har en bekymring for deres barns 
trivsel og udvikling. På baggrund af udredningerne udarbejdes anbefalinger til, hvordan 
barnet bedst kan bringes i trivsel. PPR følger alle kommunens elever i 
specialundervisningstilbud både indenfor og udenfor kommunegrænsen. PPR lægger 
vægt på kvalitetssikring af undervisningstilbuddet, elevens trivsel, fremmøde og 
læringsmæssige progression. 
 
Mange borgere ønsker, at deres børn og unge kan forblive i nærmiljøet, selv om deres 
barn har det svært i de almene rammer. Der er ligeledes et stort ønske i kommunen om 
at kunne skabe inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skoler, så tilbuddene 
kan tilgodese behovene for næsten alle børn og unge. Derfor er der de seneste år blevet 
etableret forskellige specialtilbud og mellemformer, så vi i højere grad kan tilgodese 
behovene lokalt. Det kan betale sig økonomisk. Det er dét, som mange forældre 
efterspørger, og vi udvider og udvikler ydermere vores kompetencer som organisation, 
når vi lykkes hermed lokalt. 
 
For hvert tilbud vi laver i Hørsholm, bliver der efterspurgt flere ressourcer fra PPR, end 
hvis vi havde visiteret til eksterne tilbud. Nu er det Hørsholms PPR, som deltager i 
møder, skriver Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV´er), laver vurderinger af 
børnene, har samtaler med børn og forældre, superviserer personalet på skoler og 
dagtilbud mv. 
 
Hørsholm har gennem de sidste mange år løbende udviklet nye mellemformer i 
Hørsholm uden at PPR-ressourcen tilsvarende er forøget - eksempler herpå er 
Lundevejsskolen, Svalegruppen, Læseklasser, Kvist-tilbud, gruppetilbud på skolerne, og 
Spor 2. Tilbud, der allesammen tilgodeser børn, der har behov for en specialiseret 
indsats, og som efterspørger udvidet PPR-betjening. 
 
Aktuelt er det formaliserede samarbejde om specialtilbud på tværs af Hørsholm, 
Fredensborg og Helsingør ophørt. Det medfører, at vi i Hørsholm er nødt til i endnu 
højere grad at udvide/udvikle vores specialiserede tilbud yderligere. Derudover har vi 
også i Hørsholm et stigende optag i vores specialiserede tilbud, hvilket vil øge behovet 
for, at PPR kan yde en tæt tværfaglig indsats. 
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Driftsønske ift. Psykologbetjeningen  

- Generel PPR betjening. Der ansøges om 1,5 psykologstilling 
 
I det seneste år har vi haft 3 akutte situationer (dødsfald), hvor PPR-psykologer har 
prioriteret at agere fleksibelt og hurtigt, så miljøet omkring børnegrupper bliver 
stabiliseret hurtigst muligt. Det er nødvendigt. Det er meningsfuldt – men det er også 
medvirkende til at give ventetid på kerneopgaverne, hvor serviceniveauet i forvejen er 
udfordret af mange henvendelser. 
 
PPR fik i budget 2022 øget psykolognormeringen med 0,5 stilling. Da PPR blev set som 
en del af rådhusbesparelsen, så blev der efterfølgende reduceret med 150.000 kr. 
Psykologerne i PPR er i efteråret 2022 alle autoriserede. Tillægsbevillingen er derfor 
brugt bl.a. til at udligne lønforskellen hertil, da budgettet i sig selv ikke dækker denne 
øgede udgift. Det koster ca. 50.000 kr. årligt når en psykolog bliver autoriseret. For at 
fastholde psykologerne er det nødvendigt, at vi tilbyder muligheden for autorisation. 
 
Ved en benchmark med de kommuner, vi typisk sammenligner os med, fremgik det i 
2021, at 1 psykolog i Hørsholm PPR skal dække 3.560 indbyggere, hvilket ligger langt 
over gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne, jfr. nedenfor: 
 
 

Kommune Antal 
indbyggere 

PPR 
psykologer 

Antal 
borgere pr. 
psykolog 

Allerød 25.893 14 1.849 
Halsnæs 31.420 17 1.848 
Frederikssund 45.439 15 3.029 
Gribskov 40.971 19 2.156 
Helsingør 63.000 27 2.333 
Egedal 43.696 18 2.427 
Furesø 41.001 20 2.050 
Fredensborg 40.998 16 2.562 
Hillerød 51.528 24 2.147 
Rudersdal 57.024 20 2.851 
Hørsholm  24.917 7 3.560 

 
I fald vi i forhold til indbyggertal skulle have samme normering som Allerød kommune, 
skulle vores normering være 13 psykologer, og i fald vi skulle have samme normering 
som Rudersdal, skulle vores normering være 8,7 psykologer. 
 
Der ansøges om en opnormering med 1,5 psykologstilling. Administrationen vurderer, at 
opnormeringen er nødvendig for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter 
PPR-psykologer i dagtilbud og skoler uden at ventetiden stiger yderligere. 
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Driftsønske ift. ”STIME” samarbejdet 

- Der ansøges om 1 psykologstilling 
 
Udover opnormering af den generelle psykologbetjening har PPR et ønske om at kunne 
blive en del af ”STIME” samarbejdet. 
 
I STIME samarbejdet tager psykiatri og kommuner fælles ansvar for børn og unge i 
alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel, men uden at have behov for at blive udredt 
og behandlet i psykiatrien.  

STIME er en samarbejdsmodel, der i en projektperiode er udviklet af Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) sammen med Bornholm, Frederiksberg, Gentofte, 
Gladsaxe, Høje-Taastrup, København, og Lyngby-Taarbæk. Alle 7 kommuner fortsætter 
nu samarbejdet efter projektperioden. BUC har fået midler til at udbrede STIME til 
yderligere 9 kommuner frem til 2025. Region Hovedstaden ønsker, at STIME bliver den 
foretrukne samarbejdsplatform for psykiatri og kommuner, der ønsker at gå nye veje og 
tage fælles ansvar for børn og unge i psykisk mistrivsel. Samarbejdet har betydet, at 
familierne får en tidlig specialiseret indsats tæt på deres hverdagsliv. 

Ved at være en del af STIME samarbejdet får psykologer i PPR udviklet kompetencer ift. 
tidlig opsporing, lettere behandlingsarbejde og støtte i læringsmiljøerne. Der arbejdes ud 
fra evidensbaserede indsatser. Psykiatrien tilbyder undervisning i at kunne varetage 
lettere behandling, supervision og løbende rådgivning af psykologer med 
børne/ungepsykiatrisk specialviden. Derudover kunne vi få vejledning og 
kompetenceudvikling ift., hvordan vi bedst understøtter fagpersoner til at støtte op om 
STIME-indsatserne i læringsmiljøet. 

Udgiften for kommunerne er tidsforbruget til at varetage forløb for børn/unge/familier og 
deltagelse i psykiatriens undervisnings- supervisionsforløb med andre kommuner. 

Der søges om midler til en fuldtidsstilling, men for at udbrede kompetencerne til en 
større del af psykologgruppen, så vil selve arbejdsopgaverne blive fordelt på mindst 4 
psykologer. 

Hvis PPR bliver tildelt ressourcerne til at indgå i STIME, så vil vi i starten koncentrere os 
om forløbene: ”Når uro, opmærksomhed og impulsivitet er en udfordring”, og ”Når 
bekymring eller tristhed fylder for meget”. Det er to udfordringer, som fylder meget i 
indstillingerne til PPR. Der er også forløb ift. ”selvskade” og ”når krop/mad fylder for 
meget”, som senere kunne blive aktuelle. 
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Driftsønske ift. den generelle logopæd- og fysioterapeutindsats  
Logopædisk og fysioterapeutisk betjening i PPR afhjælper fonologiske 
udtalevanskeligheder, sprogforstyrrelser, dyspraksi, stammen, høretab, læsp, hæse 
stemmer, kommunikative vanskeligheder (særligt autisme), enkelte med læbe-gane-
spalte, stammekurser, motorisk og sansemotorisk træning, vejledning og udredning i 
forhold til sensoriske udfordringer, behandling af ”skæve kranier” m.m.   
Nogle af børnene profiterer af et forløb i en sproggruppe for førskolebørn. Der er 3 
kurser årligt á ca. 12 ugers varighed med 20 børn pr. uge. Der ydes interventionsforløb 
med barn/forældre, vejledning/sparring til pædagoger/lærere og der er åben rådgivning 
hver måned.  
Med den øgede efterspørgsel på de specialiserede tilbud, så er der også brug for flere 
ressourcer ift. fysioterapi og logopædi. Ressourcerne her er heller ikke blevet ændret i 
forbindelse med etableringen af mellemformerne og vores interne tilbud, men der er 
brug for en tæt tværfaglig indsats for at lykkes med den fælles opgave. Børnene i de 
specialiserede tilbud er oftest udfordrede både sensorisk, kommunikativt og socialt, 
hvorfor ressourcer fra alle faggrupper fra PPR bør være til stede. 
 
Derudover har logopæderne og fysioterapeuterne i lighed med myndighedsteamet fået 
ekstra opgaver i forhold til den stigning af hjemmetræningssager der er kommet i 
kommunen.  
Der er i kommunen fokus på, hvordan vi bedst følger tværfagligt op på vores 
hjemmetræningssager. Her er myndighedspersonen tovholderen, men der er brug for 
specialiserede fagpersoner for at kunne vurdere og følge barnets trivsel og udvikling. I 
Hørsholm ligger kompetencerne til at følge børnenes udvikling ift. motorisk og sproglig 
udvikling i PPR hos hhv. fysioterapeuter og logopæd´er.  
 
Vi har tidligere haft 4 hjemmetræningssager efter servicelovens §32 årligt, men antallet 
er indenfor de sidste år steget til 7 børn med behov for hjemmetræning, hvorfor 
opgaverne med vurdering af barnets trivsel og udvikling ikke kan løses indenfor de 
eksisterende ressourcer. Alternativt vil det være nødvendigt at købe ekspertisen 
eksternt.  
 
Samlet set vurderer administrationen, at der til den generelle logopæd- og 
fysioterapiindsats er behov for tilførsel af ressourcer på logopæd- og 
fysioterapeutområdet med henholdsvis 33,5 og 9 timer pr. uge.  
 
 
Driftsønske ift. Tidlig indsats 
Tidlig indsats er oprindelig en indsats der er startet under ”Det nære sundhedsvæsen”, 
og er et tværfagligt tilbud til gravide og familier med særlige behov. Formålet er at 
opspore mistrivsel så tidligt som muligt i barnets liv, og tilbyde en tværfaglig indsats 
med vejledning og støtte til forældrene med henblik på at understøtte forældreskabet og 
barnets udvikling og trivsel bedst muligt.  
 
Indsatsen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen, psykolog, 
logopæd og fysioterapeut. Da tidlig indsats blev implementeret var udgangspunktet, at 
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man kunne hjælpe 20 familier pr. år, og der blev afsat lønmidler svarende til 40 timers 
fysioterapi og 20 timers logopæd pr. år. Hertil kommer afsatte midler til sundhedsplejen 
og psykolog, hvilke er placeret i Familiehuset.  
 
Behovet for indsatserne er stigende og overstiger de ressourcer, som er blevet tildelt 
PPR, ligesom der har været behov for at deltage i overleveringsmøder mellem forældre 
og dagtilbud og have fagkoordinerende møder mellem sundhedspleje og PPR. 
Aktuelt har der de sidste par år været 30 familier årligt med behov for en tidlig 
tværfaglig indsats, ligesom der er et stigende behov for overleveringssamtaler med 
dagtilbuddene. Alle familier, der tilbydes indsatsen, vil gerne indgå i samarbejdet med 
en fysioterapeut, og for 80 % af familierne er det relevant med en logopædisk indsats.  
 
Hvis vi skal fortsætte den tidlige tværfaglige indsats, er der for PPR´s vedkommende 
behov for en opnormering svarende 487 timer årligt til fysioterapi og logopæd, eller 9,5 
time pr. uge fordelt med 6 timer til fysioterapi og 3,5 timer til logopæd.   
 
Driftsønske ift. journaliserings- og fagsystem til PPR 
PPR ønsket at anskaffe et fagsystem, som i højere grad end Acadre kan understøtte 
vores arbejdsprocesser. Etableringsomkostningerne hertil vil vi ansøge om i 
digitaliseringspuljen, men driftsudgiften ønskes fremadrettet finansieret, da det ikke er 
muligt at prioritere denne udgift i eget budget. 
Udgiften til årlig drift af systemet andrager 66.000 kr.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
Konsekvenser for borgerne: 

- Borgerne vil i større grad opleve en hurtig involvering og indsats i forhold til 
deres barn. 

- PPR vil i højere grad tværfagligt kunne være med til at udvide/og udvikle 
specialiserede tilbud internt i kommunen, hvilket vil øge kvaliteten af tilbuddene. 

- PPR vil fortsat kunne understøtte enkelte akut opståede problematikker. 
- STIME vil kunne give hurtig adgang til lettere behandlingsmæssige indsatser, 

samt give kompetenceudvikling til organisationen. 
- Kortere ventetider. 

  
Konsekvenser for personale 
Større indfrielse af kerneopgaven og forbedret arbejdsmiljø. 
 

Konsekvenser for budget: 
Samlet set vurderer administrationen et behov for tilførsel af 4 medarbejderressourcer. 
 

Afrundet til nærmeste 

1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Lønudgift, 2,5 psykologer 1.688.000 1.688.000 1.688.000 1.688.000 
Lønudgift, 1 logopæd 600.000 600.000 600.000 600.000 
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Lønudgift, fysioterapeut, 
15 timer 

235.000 235.000 235.000 235.000 

Drift, fagsystem 66.000 66.000 66.000 66.000 
Øgede indtægter 0 0 0 0 
I alt netto driftsønske 2.589.000 2.589.000 2.589.000 2.589.000 
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Forslag til driftsønske 

Titel:  
Ansøgning om et fagsystem/journaliseringssystem til 
PPR og Familiehuset 

Politikområde: 
34, Børn og unge 
med særlige 
behov  
 

Nr.:  
BSU 14 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Med Netcompanys fagsystem ”Modulus” kan vi i PPR og Familiehuset få et fagsystem, 
som passer til vores opgaveløsninger. Fagsystemet vil understøtte det tværprofessionelle 
samarbejde, give medarbejderne bedre overblik, og det vil være muligt at være flere 
aktive fagpersoner på samme sag. Det vil give mulighed for en lettere og mere 
kvalificeret opfølgning på både sager og belastningsgrader, ligesom det vil kunne give 
bedre ledelsesinformation. 
 
Vi har undersøgt forskellige muligheder for fagsystemer og mener, at dette system, som 
også bruges i Esbjerg, Vejen og Vallensbæk, vil være den mest optimale løsning for os i 
Hørsholm. Netcompany har erfaring med at udvikle andre større fagsystemer heriblandt 
DUBU. 
 
Det koster 3000 kr. pr. medarbejder pr. år i øget driftsudgift. Vi forventer en 
effektivisering i form af øget kvalitet i sagsarbejdet og en lettelse af enkelte 
arbejdsgange, som vil medføre, at vi kan finde denne udgift i vores eksisterende 
budgetter, men der ansøges om etableringsudgiften på 0,369 mio.kr., jfr. udspecificering 
nedenfor. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At der sker en intern godkendelse af dette fagsystem. 
 
Konsekvenser for borgerne: 

- Borgerne vil opleve hurtigere og mere sikker skriftlig kommunikation med 
medarbejderne. 

- Medarbejderne i PPR og Familiehuset vil i højere grad kunne tilbyde mere 
målrettede indsatser, når det bliver muligt at arbejde mere databaseret. 

 
Konsekvenser for personale 

- Mulighed for at trække egne sagsstammer. 
- Lettere administrative arbejdsgange. 
- IT-systemet vil understøtte det tværprofessionelle samarbejde. 
- Øget mulighed for relevant ledelsesinformation 
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Konsekvenser for budget: 
Samlet set vurderer administrationen et behov for tilførsel af 369.000 kr. som et 
engangsbeløb i 2023 fordelt med 250.000 kr. til brugsret, 65.000 kr. til konvertering fra 
Acadre, og 54.000 kr. til uddannelse af medarbejderne. 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Fagsystem PPR og 
Familiehuset 

 
369.000 kr. 

 
0 kr. 

 
0 kr. 

 
0 kr. 
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Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Ungehus i Stampen 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 
 

Nr.: 
BSU 1 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  

I budgetaftalen for 2022-2025 fremgår følgende: 

Ønske om nyt klubhus til byens unge: Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for 
inden for en årrække at etablere et klubhus til byens unge fx på Stampen. 

Børne- og Skoleudvalget besluttede d. 16-06-2022 følgende: at administrationen arbejder videre med 
et forslag, en businesscase, til etablering af et fritids- og ungdomsklubtilbud i Stampen. Forslaget skal 
kunne indgå i budgetforhandlingerne. Herudover ønsker udvalget efterfølgende, at administrationen 
udarbejder forslag til ”pakker” af tilbud til unge, hvor aktiviteter kan lægges flere steder; eksempelvis i 
Trommen, i My Beautiful Gallery, på Stranden i Rungsted etc. Udvalget ønsker at unge, evt. 
Ungerådet, involveres i arbejdet. 
 
Dette budgetønske omhandler den første del af beslutningen: En businesscase, til etablering af et 
fritids- og ungdomsklubtilbud i Stampen. 
 
Muligheder for UiH med fritids- og ungdomsklubtilbud i Stampen 
UiH har flere forskellige tilbud og aktiviteter med beliggenhed forskellige steder i kommunen (se Tabel 
1). Med Stampen vil UiH få fysiske rammer, der samlet kan rumme en stor del af deres aktiviteter for 
kommunens 13-18-årige og som i bredere forstand kan være med til at styrke Hørsholms ungemiljø. 
 
Tabel 1 Nuværende lokationer for UiH 

Lokation UiH aktivitet/funktion 

Pedelbolig tilstødende 

Vallerødskolen (pga. PCB-

renovering ellers placering på 

Vallerødskolen) 

Ungdomsklub: Fritidstilbud for unge mellem 13 og 18 år 

 

Ungehuset ÅDP (placeret i 

Ådalsparken) 
Særlig undervisning/beskæftigelse (18-29 år), kl. 8-16, 230 

dage/år 

ÅDP-Aftenklub: Udvidet fritidstilbud for unge mellem 13-29 år i 

tidsrummet kl. 18-22, 365 dage/år 

 
Ungehuset Kokkedal st.  Spor 1/Pitstop: Midlertidig undervisning i ungdomsskolen 

Spor 2/Heltidstilbud: Heltidsundervisning med mulighed for 

afgangsprøve fra ungdomsskolen 



34 

Vallerødskolen  Administration 

Øvrige aktiviteter og lokationer Holdundervisning, skolefag og lektiehjælp for 13-17-årige finder i 

dag sted på forskellige lokationer bl.a. skolerne. 

SSP og gadeteam kriminalpræventivt samarbejde mellem skole og 

socialområdet, der finder sted hvor de unge er. 

Ungerådet Hørsholm er en sammenslutning af unge i alderen 13-

20 år på tværs af folkeskoler, privatskoler, gymnasie og 

foreningsliv. De har ikke eget lokale. 

 
UiH foreslår at følgende aktiviteter og funktioner kan samles i det nye Klubhus: 
 
Tabel 2 UiH med Stampen som klubhus 

Lokation UiH aktivitet/funktion 

Stampen Ungdomsklub: Fritidstilbud for unge mellem 13 og 18 år. 

Spor 1/Pitstop: Midlertidig undervisning i ungdomsskolen 

Spor 2/Heltidstilbud: Heltidsundervisning med mulighed for 

afgangsprøve fra ungdomsskolen 

Holdundervisning, skolefag og lektiehjælp for 13-17-årige  

SSP og gadeteam kriminalpræventivt samarbejde mellem skole og 

socialområdet, der finder sted hvor de unge er. 

Ungerådet Hørsholm er en sammenslutning af unge i alderen 13-

20 år på tværs af folkeskoler, privatskoler, gymnasie og 

foreningsliv.  

Administration 

 
Ungehuset ÅDP vil forblive hvor det er nu, i Ådalsparken. Målgruppen for Ungehuset er med 
udgangspunkt i de 13-29-årige bosat i Ådalsparken. 
 
Med funktionerne beskrevet i Tabel 2, forventer UiH at klubhuset vil være for målgruppen 13-18 år og 
have åbent alle hverdage fra kl. 8-21 og delvist i weekender og ferier. 
 
I dagtimerne vil der med Spor 1 og 2 være ca. 25 brugere til stede mens der om eftermiddagen og i 
aftentimerne forventes ca. 40 brugere i de forskellige klubtilbud. Disse tal er baseret på nuværende 
klubtilbud og et styrket ungemiljø i Hørsholm vil potentielt påvirke antallet af fritidsbrugere. 
 
To scenarier for brug af Stampen: 

1) Delt brug af Stampen mellem SFO2 under Usserød Skole og Klubhus under UiH: 
Stampen anvendes i dag af Usserød Skole til SFO2 for 4.-6. klasse samt til SFO for 3. klasser. 
Logistikmæssigt vil der være store udfordringer ved at skulle dele lokalerne med et Klubhus til 
unge, da indretning tilpasses den pædagogiske brug. Hverken Ung i Hørsholm (UiH) eller 
Usserød skole kan umiddelbart se, at en delt anvendelse vil kunne fungere.  
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2) Stampen anvendes udelukkende til Klubhus under UiH: 

Det vil have den umiddelbare konsekvens, at SFO2 rykker ud. SFO2 samt SFO for 3. klasserne 
på Usserød Skole skal derfor placeres et andet sted. Der er ikke afsøgt mulige placeringer. 

 
En gennemgang af Stampen giver et gennemgående billede af, at der trænger til en oprydning, 
mindre reparationer af lofter samt maling af hele huset. Derudover kan huset tages i brug til Klubhus 
for unge som det fremstår i dag. 
 
Konsekvenser for Usserød Skole og SFO 
Stampen anvendes i dag til en lang række aktiviteter ifm. drift af SFO og skole. Stampens primære 
anvendelse er SFO for skolens 3.-6. klasser men benyttes også til pædagogforberedelse, SFO-
lederkontor, mødelokaler, opbevaring af materialer, forberedelse af SFO-aktiviteter, lektiecafe, 
håndværk og design-undervisning, musikundervisning mm.  
 
Hvis Stampen ikke længere skal være en del af Usserød Skoles lokaler vil det have en række 
konsekvenser for skolen og påvirke både i skole og fritidstilbud.  Den helhedsplan for skolens fysiske 
læringsmiljøer der er blevet udarbejdet i 2021, vil det være nødvendigt at ændre.  
 
På Usserød Skole blev der i forbindelse med ombygning i 2018-2019 udviklet et integreret 
indskolingsmiljø for skolens 0.-3. årgang. SFO-tilbuddet blev i den forbindelse etableret til at omfatte 
indskolingseleverne fra 0.-2. årgang, da børnene fra 3. årgang på Usserød skole har tradition for at 
have fritidstilbud sammen med SFO2 i Stampen.  
 
Hvis SFO for 0.-3. kl. skal samles på Usserød Skole, vil det have en række konsekvenser for det 
fritidstilbud, der tilbydes 3. klasses eleverne på Usserød skole. Den nuværende fysiske opdeling, der er 
på SFO’en på Usserød skole, betyder, at pædagogiske aktiviteter tilrettelægges til at imødekomme de 
børn der er på hver lokation.  
 
Konsekvensen for det fysiske SFO-miljø på Usserød Skole skal undersøges nærmere, men med 
yderligere ca. 40 børn vil det enten betyde mindre plads i de nye SFO-rammer eller betyde at andre 
dele af skolen skal tages i brug. 
 
Udover 3. klasserne skal der findes en ny lokation til SFO2 (4.-6. klasse).  

a) SFO2 på Usserød Skole 
- Helhedsplanen for de fysiske læringsmiljøer på Usserød skole skal ændres, og det vil 

kræve en større ombygning af Fase 2 (5.-9. kl.), så den kan rumme fritidsaktiviteter. 
- Der skal etableres nye udendørsaktiviteter til SFO2, da disse findes omkring Stampen i 

dag.  
- Kaninhuset skal flyttes eller nedlægges 
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- Det kan begrænse Lundevejsskolens brug af Usserød Skoles lokaler fx salen om 
eftermiddagen. 

 
b) SFO2 i anden lokation 

- Familiehuset er beliggende overfor Stampen og benyttes i dag ikke pga. skimmel. Der 
er i 2020 lavet et estimat på 7,5 mio. for renovering af Familiehuset. 

- Nybyg vil betyde en større anlægsudgift og der skal afklares placering. 
- Opkøb er nærliggende ejendom såfremt det er en mulighed og har fysiske rammer 

der kan tilpasses den nye anvendelse. 
 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At der findes og etableres en alternativ lokation til Usserød Skoles SFO for 3.-6. klasse. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 

- Brugere af SFO vil få et andet SFO-tilbud end det eksisterende uanset om det bliver indenfor 
rammerne af Usserød Skole eller på en anden lokation. 

- Unge vil opleve et samlet rum for ungdomskultur og unge fællesskaber. 
- Mulighed for hurtigere sagsbehandling og mindre kompleksitet ifm. UiH’s aktiviteter og 

samarbejdspartnere.  
- Borgere i nærheden af Stampen vil opleve at få et samlingspunkt i nærområdet med 

åbningstid udover det nuværende. 
 
Konsekvenser for personale: 

- Forbedrede samarbejdsrelationer og arbejdsgange for UiH og samarbejdspartnere 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til nærmeste 
1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske  1.050.000   
 
Afledt drift som følge af forøget brug og ændrede åbningstider ligger på 55.000 årligt.  
 
Bemærkninger til budgettet: 
I budgettet er det regnet med en opgradering af de indvendige rammer. Der er ikke regnet med 
ombygninger eller anden form for renovering der kræver byggetilladelse. 
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Der er i budgettet ikke taget højde for flytning af SFO’en og de omkostninger der medfølger sådan en 
flytning, da der ikke er kigget på alternativ placering for dem.  
 
For at UiH kan flytte ind i Stampen kræver det at SFO’en flytter ud først og at der derved er etableret 
ny SFO et andet sted. Hertil skal der være en proces for at afklare pædagogiske og bygningsmæssige 
konsekvenser fort SFO2 på Usserød Skole. 

 
 
 
 
 
 
 



Budget 2023-2026

Social- og Seniorudvalget

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026

SSU 1 41 Budget til drift af køkken på Breelteparken 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
SSU 2 41 Opnormering af sygeplejen 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000
SSU 3 41 Drift af ’Haver til Maver’ fra 2023 og frem 60.000 60.000 60.000 60.000

SSU 4 41 Etablering af visuelle opslagstavler med lokale tilbud og aktiviteter fra kommunen
og de frivillige organisationer

108.000 108.000 108.000 108.000

SSU 5 41 Velfærdsteknologi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
SSU 6 42 Personalenormering botilbuddet Højmose Vænge og Solskin 365.000 365.000 365.000 365.000
SSU 7 42 Personalenormering botilbuddet Gutfeldtshave 429.000 429.000 429.000 429.000

I alt 6.112.000 6.112.000 6.112.000 6.112.000

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026

SSU 1 41 Blæstkølere til køkkenet på Breelteparken 425.000
I alt 425.000 0 0 0



Forslag til driftsønske 

Titel:  
Budget til drift af køkken på Breelteparken 

Politikområde: 
41 Ældre 

Nr.:  
SSU 1 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Økonomien i køkkenet på Breelteparken er gennem de seneste år blevet mere og mere 
presset. I 2021 udviste køkkenet isoleret set et underskud på ca. 490.000 kr.  
 
Den væsentligste årsag til dette var, at der på grund af besparelser ikke er sket 
pristalsregulering af budgetterne til fødevarer i de sidste 3-4 år. 
 
Dette medfører en udhuling af køkkenets budgetter, idet borgernes egenbetaling er 
fastsat i henhold til Servicelovens 83 stk. 1 nr.3, svarende til maksimalt 3.880 
kr./måned for madservice i plejebolig/plejehjem og 57 kr./dag for en hovedret for 
borgere i eget hjem. Hørsholm Kommune opkræver dermed det maksimalt mulige beløb 
hos borgeren. 
 
Den manglende pristalsregulering i 2022 - sammen med ovenstående merforbrug - gør 
derfor, at der umiddelbart er en budgetudfordring på ca. 750.000 kr. i 2022, hvis man 
skal opretholde det nuværende kvalitetsniveau, hvor køkkenet bl.a. er certificeret til 
Bronze-mærket i økologi (minimum 30% økologiske råvarer). 
 
Herudover oplever køkkenet en øgning i antallet af borgere, der har behov for diæter 
fremfor standardkost. Diæter har højere råvareudgifter og er mere personalekrævende, 
idet diætkosten skal tilberedes og pakkes særskilt til den enkelte borger i stedet for en 
samlet pakning og levering af standardkost til hvert enkelt plejecenter/borger i 
hjemmeplejen. Lovgivningen giver ikke mulighed for at differentiere prisen for 
standardkost og diætkost. 
 
På nuværende tidspunkt forventes budgetudfordringen på dette område at udgøre ca. 
250.000 kr. i 2022 og fremover. 
 
Alt i alt vurderes det på nuværende tidspunkt, at køkkenet samlet set mangler ca. 
1.000.000 kr. for at opnå balance i økonomien. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen yderligere forudsætninger. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Hvis budgetter til råvareindkøb ikke genoprettes, vil det være meget vanskeligt at 
opretholde den ønskede kvalitet af maden, herunder også Bronze-mærket i økologi. 
 



Konsekvenser for personale: 
 
 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til driftsønske 

Titel:  
Opnormering af sygeplejen 

Politikområde: 
41 Ældre 

Nr.:  
SSU 2 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der er en stigning i antallet af borgere, som har behov for stadig mere kompleks 
sygepleje, og dermed et behov at øge antallet af sygeplejersker. 
 
En benchmarkanalyse fra 2022 foretaget af Indenrigs- og Boligministeriets 
Benchmarkingenhed viser, at Hørsholm kommune ligger lavere end landsgennemsnittet 
på antallet af sygeplejersker i ældreplejen.  
 
De Midlertidige Pladser 
Gennem de senere år har De Midlertidige Pladser (MTP) oplevet et stigende pres på 
grund af stigning i antallet af borgere med øget kompleksitet i deres plejebehov og 
dermed øget behov for behandling og pleje. Dette skyldes i høj grad korte(re) 
indlæggelsesforløb og udskrivelser af ikke færdigbehandlede borgere fra hospitalerne. 
 
Alle borgere, der indlægges på de midlertidige pladser, er for plejekrævende til at være i 
eget hjem. De fleste er multisyge med flere somatiske og/eller kognitive diagnoser. 
Borgerne har alle komplekse pleje- og behandlingsbehov, hvilket f.eks. indebærer 
sondeernæring eller intravenøs medicingivning, som er specialiserede sygeplejefaglige 
opgaver, der medfører behov for at øge antallet af sygeplejersker i enheden. 
 
Mange af de borgere, der indlægges på De midlertidige pladser, kommer direkte fra 
hospitalet, og borgernes tilstand er ofte ikke stabil, når de ankommer. Ikke stabile 
borgere kræver en særlig sygeplejefaglig indsats, dels fordi der ofte er brug for hurtig 
stillingtagen og handling fra en sygeplejerske, hvis borgernes tilstand forværres, dels 
fordi plejen meget ofte kræver specialiserede sygeplejefaglige indsatser. 
 
Behandlingen på MTP kan derfor på mange måder sammenlignes med den behandling, 
der foregår på hospitalerne, hvor der - til forskel fra hospitalernes faglige opdelte og 
specialiserede afdelinger - her skal dækkes et bredt spekter af specialer. 
 
Udskrevne borgere modtages som regel på De Midlertidige Pladser sidst på 
eftermiddagen eller i aftenvagten, hvilket kræver ekstra ressourcer hos sygeplejersken, 
der skal modtage borgeren, da der skal udarbejdes en sygeplejefaglig udredning samt 
planlægge borgerens plejeforløb. 
 
MTP har derudover som oftest indlagte borgere, som er i terminalfasen og har behov for 
palliativ pleje, hvilket bl.a. gør smertelindring og medicinhåndtering til en central 



opgave. Sygeplejerskerne er ansvarlige for behandling og pleje, og sørger også for 
supervisionen af de øvrige medarbejdere. 
 
På baggrund at dette ønskes det at opnormere med to fuldtidssygeplejersker i 
dagvagten og en sygeplejerske i aftenvagten. I dag er der én sygeplejerske på arbejde i 
aftentimerne på MTP. Sygeplejersken går på tværs af de to afdelinger og dækker 
dermed de i alt 34 pladser. Med en opnormering fra en til to sygeplejersker i 
aftentimerne, kan der tilknyttes en sygeplejerske til hver af de to afdelinger, der således 
er bedre rustet til at modtage de fra hospitalet udskrevne borgere samt levere den 
nødvendige pleje i samarbejde med det øvrige personale. For at dække alle aftener, skal 
der ansættes to sygeplejersker. 
 
Driftsudgiften til ansættelse af to dagsygeplejersker og to aftensygeplejersker på De 
Midlertidige Pladser svarer til 1.800.000 kr. i 2023 og frem. 
 
Det vurderes vanskeligt med de nuværende strukturer - og den nye sundhedsreform – 
at ændre og reducere i omfanget af udskrevne borgere fra hospitalerne til MTP, men 
dette vil blive undersøgt nærmere, herunder en vurdering af ansvar og økonomi ved 
sådanne tiltag. Der vil i den forbindelse blive set nærmere på, hvilke muligheder og 
konsekvenser, der kan være ved i højere grad at lukke af for visse 
hospitalsudskrivninger (herunder lovgivning og regler om bl.a. færdigbehandlede på 
hospitalerne og genindlæggelser). 
   
Den kommunale hjemmepleje 
Hørsholm Kommune er ifølge KLs rapport ”Kend din Kommune” for 2022 den kommune, 
som bruger 5. mindst til hjemmesygepleje pr. borger over 67. Noget af forklaringen er 
formentlig, at der bor mange ressourcestærke borgere i kommunen, men det afspejler 
også et behov for tilførsel af flere ressourcer til området for at kunne imødekomme 
udfordringerne på området nu og på længere sigt.  
 
Effekterne af, at flere sygeplejefaglige opgaver bliver lagt ud hospitalerne til 
kommunerne, gør sig tillige gældende for den kommunale hjemmepleje, der også i 
stigende grad mærker korte(re) indlæggelsesforløb og udskrivelser af ikke 
færdigbehandlede borgere fra hospitalerne.  
 
Der er derfor behov for at opnormere antallet af sygeplejersker i den kommunale 
sygepleje med tre, svarende til en sygeplejerske yderligere pr. hjemmeplejedistrikt. 
Driftsudgiften til ansættelse af tre sygeplejersker i sygeplejen udgør 1.350.000 kr. i 
2023 og frem. 
 



Samlet set vurderer vi, at der er behov for at øge de sygeplejefaglige ressourcer med i 
alt syv sygeplejersker/årsværk for dels at kunne løfte de nuværende opgaver, dels at 
være klar til de opgaver, de forventes at komme i fremtiden - svarende til 3.150.000 kr. 
i 2023 og frem. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Der er ingen forudsætninger forbundet med realiseringen af forslaget. 
 
Konsekvenser for borgerne: 

 Ansættelse af yderligere sygeplejersker på MTP og i sygeplejen vil betyde, at 
borgere med komplekse problemstillinger kan modtage den nødvendige pleje og 
behandling - uanset om borgeren er hjemme, eller er indlagt på De Midlertidige 
Pladser - på et fagligt forsvarligt niveau. 

 
Konsekvenser for personale: 

 Ansættelse af flere sygeplejersker vil betyde flere ressourcer til at kunne 
håndtere de borgere med meget komplekse sygdomsforløb, der udskrives til de 
midlertidige pladser eller eget hjem. Det vil mindske arbejdsbelastningen for de 
nuværende sygeplejersker og dermed medvirke til at forbedre både 
patientsikkerhed og arbejdsmiljø, samt udfordringerne med rekruttering og 
fastholdelse af medarbejdere. 

 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 3.150.000  3.150.000  3.150.000  3.150.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til driftsønske 

Titel:  
Drift af ’Haver til Maver’ fra 2023 og frem 

Politikområde: 
41 Ældre 
 

Nr.:  
SSU 3 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med budgetaftalen for 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at etablere 
skolehaveprogrammet ’Haver til Maver’, som både kan bruges af børn og unge, ældre i 
Kammerhuset, hjemmeplejen og personer i aktivering.  
 
’Haver til Maver’ er et gastronomisk skolehaveprogram, der blev stiftet i 2006 som 
almennyttig forening, og det er i dag et omfattende tilbud med havedyrkning, udendørs 
madlavning og naturformidling for skoleelever. I skolehaven er der fokus på, at elever 
gennem motiverende, praksisnær og sansebaseret undervisning tilegner sig den 
praktiske forståelse af kredsløbet ”fra jord til bord til jord” med udgangspunkt i 
dyrkning, tilberedning og kompostering af økologiske grøntsager.  
 
Af budgetforligsteksten for 2022-2025 fremgår det, at:  
”Der afsættes 1.000.000 kr. til at etablere en eller flere haver og den årlige driftsudgift 
på 200.000 kr. finansieres med 100.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets egen 
ramme, 40.000 kr. inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets egen ramme og 
60.000 kr. inden for Social- og Seniorudvalgets egen ramme.”  
 
Social- og Seniorudvalget skal således ud af egen ramme finansiere 30 % af de årlige 
driftsudgifter – svarende til 60.000 kr.  
 
I 2022 medfinansieres Social- og Seniorudvalgets andel af driftsudgifterne ved en 
reduktion på 30.000 kr. i hhv. Kammerhusets budget for 2022 (et engangsbeløb, der er 
fundet via overførsel af uforbrugte midler fra 2021) og 30.000 kr., som hentes via 
reduktion i midler fra de i alt 300.000 kr., der i budget 2022 og frem, er afsat til en 
styrkelse af arbejdet med bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod og sorg blandt 
ældre borgere mv. Social- og Seniorudvalget har ønsket, at disse 30.000 foreløbig kun 
medfinansierer ’Haver til Maver’ i 2022. Der mangler således 60.000 til finansieringen i 
2023 og frem. 
 
Administrationen har ikke gode alternativer til medfinansieringen af ’Haver til Maver’ fra 
2023 og frem, da udvalgets og områdets budget er udfordret. Social- og Seniorudvalget 
har derfor bedt om, at dette budgetønske udarbejdes. 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 



 

Konsekvenser for borgerne: 
 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 60.000 60.000 60.000 60.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til driftsønske 

Titel:  
Etablering af visuelle opslagstavler med lokale tilbud og 
aktiviteter fra kommunen og de frivillige organisationer 

Politikområde: 
41 
  

Nr.:  
SSU 4 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Social- og Seniorudvalget har besluttet, at der for en række indsatser fra Ældrepolitikken 
skal udarbejdes konkrete forslag til budgetønsker, der kan videresendes mhp., at de kan 
indgå i den videre budgetproces for 2023-2026. I ældrepolitik ”Hørsholm hele livet” er 
formålet med delmål 8 at reduceres ensomhed. Her er bl.a. formuleret følgende indsats: 
 
”Der skal etableres visuelle opslagstavler med lokale tilbud og aktiviteter fra kommunen 
og de frivillige organisationer.” 
 
I budget 2022-2026 blev der afsat 300.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed for 
kommunes ældre borgere – konkret til implementering af online-platformen Boblberg 
samt udvidelse af forebyggende hjemmebesøg. I 2022 har Hørsholm Kommune derfor 
tegnet et abonnement hos Boblberg, som er en online platform for fællesskaber og 
venskaber. Igennem ”bobler” kan folk i alle aldre søge og finde fællesskaber til, hvad de 
går og mangler i hverdagen. Det kan fx være en ven at tale med, eller at blive en del af 
en madklub. Det er kun fantasien og egne interesser, der sætter grænsen. 
 
For at imødekomme indsatsen i ældrepolitikken om at etablere visuelle opslagstavler, 
foreslår administrationen at tilkøbe et aktivitetsmodul på Boblberg samt skærme til 
visning af aktivitetsmodulet. 
 
Aktivitetsmodul 
Aktivitetsmodulet er en del af platformen på Boblberg, hvor borgerne først og fremmest 
får adgang til en let tilgængelig oversigt over de aktiviteter og tilbud, der foregår i 
kommunen. Det er således en platform, hvorfra lokale foreninger samt kommunale 
medarbejdere og enheder har mulighed for at synliggøre tilbud og aktiviteter. 
  
På nuværende tidspunkt er der allerede mere end 2.000 borgere fra Hørsholm Kommune 
på Boblberg. De nuværende, men også nye borgere, vil nemt kunne tilgå 
aktivitetsmodulet ved et enkelt klik i Boblbergs app eller hjemmeside. 
 
For at tilbud og aktiviteter på modulet skal være opdaterede og retvisende, vil der være 
en administrativ opgave forbundet med driften af modulet. 
 
Fri adgang til aktivitetsmodulet for kommunens borgere koster 2.500 kr. pr. mdr., 
svarende til 15.000 kr. årligt. Prisen er inkl. support, træning og implementering i 
kommunen.  



 
Opdatering af aktiviteter til modulet kan evt. tilrettelægges i samarbejde med 
Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, men det vil kræve, at medarbejdere på 
kommunens enheder opdaterer modulet løbende. Administrationen vurderer, at det vil 
koste 35.000 i driftsomkostninger årligt. 
 
Såfremt der afsættes budgetmidler til køb og drift af aktivitetsmodulet hos Boblberg, vil 
administrationen, i dialog med Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, tilpasse den 
endelige løsning på visuelle opslagstavler med lokale tilbud og aktiviteter fra kommunen 
og de frivillige organisationer. 
 
Skærme 
Aktivitetsmodulet på Boblberg kan kobles til eksterne skærme, så de aktiviteter og 
tilbud, som fremgår af aktivitetsmodulet, kan ses på de eksterne skærme. Skærmende 
kan opsættes på kommunens enheder, hvor de ældre borgere færdes. Administrationen 
anbefaler, at der indkøbes syv skærme til hhv. Aktivitetscentret Sophielund, 
Breelteparkens aktivitetscenter, Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, 
biblioteket, Trommen, Hørsholm Midtpunkt og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. 
 
Indkøb og montering af skærme vil koste 7.591 kr. pr. skærm svarende til 53.137 kr. for 
syv skærme. Central styring af skærmene, så enhederne ikke skal styre skærmene 
lokalt, vil koste 50 kr. pr. skærm pr. måned svarende til 4.200 kr. årligt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
  

Konsekvenser for borgerne: 
Borgerne vil have lettere adgang til viden om de tilbud og aktiviteter, som tilbydes af 
frivillige foreninger og kommunen. 
  
Konsekvenser for personale: 
Der vil blive behov for flere medarbejderressourcer til drift af modulet. 
  

Konsekvenser for budget: 
  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  
2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 108.000 54.000 54.000 54.000 

 
 
 
 



Forslag til driftsønske 

Titel:  
Velfærdsteknologi  
 

Politikområde: 
41 
 

Nr.:  
SSU 5 

Baggrund 
Social- og Seniorudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes konkrete budgetønsker 
for flere indsatser fra Ældrepolitikken ind i budget 2023. Et af områderne er delmål 3 
omkring velfærdsteknologi, hvor ønsker er, at borgerens frihed og livskvalitet løftes ved 
at man med velfærdsteknologiske løsninger kan klare flest mulige af hverdagens 
gøremål selv.  
Nærværende budgetønske er udarbejdet med baggrund i en forudgående høring 
omkring ældrepolitikken, hvor relevante parter er hørt. Her har Hørsholm Seniorråd bla., 
bemærket følgende: 
 
”Oplægget til kommunerne ældrepolitiske indsats ligger helt i tråd med tidligere beslutninger, hvor 
vi især er glade for jeres fokus på velfærdsteknologi, som nok kan være med til at løse nogle af de 
arbejdsopgaver, som før har været varetaget af “varme hænder”, som jo er og bliver en mangel.” 

 
Politisk har der i den forrige valgperiode været et ønske om at fokus på brug af 
velfærdsteknologiske løsninger skulle skærpes på ældreområdet. Der blev fx med 
budgetaftalen for 2018 afsat 1 mio. kr. i anlægsmidler til velfærdsteknologiske 
investeringer på plejecentrene, som dog blev sat i bero på grund af genopretningsplanen 
og senere med budgetaftalen for 2020 fjernet. I budgetaftale 2020 indgik i stedet, at 
 
 ”aftalepartnerne er enige om at implementere nye velfærdsteknologiske løsninger på 
ældreområdet, som skal medvirke til at give mere velfærd og livskvalitet for borgerne”.   

Der har ikke været afsat midler til velfærdsteknologiske løsninger. 
 
Strategi for velfærdsteknologi 
Med baggrund i ønsket fra budgetaftaleteksten i budgetaftalen for 2020-2023 
udarbejdede administrationen derfor en strategi for velfærdsteknologi, der definerer 
hvordan rammen for arbejdet med at udvælge, afprøve og implementere 
velfærdsteknologiske løsninger skal gribes an. Strategien blev godkendt politisk i august 
2020. Strategien er et nødvendigt administrativt værktøj til implementering af 
velfærdsteknologiske løsninger, da al evidens viser, at ejerskab hos medarbejderne er 
nødvendig for at sikre at løsningerne bliver en del hverdagen hos både borgere og 
medarbejdere. Strategien lægger sig op ad KLs fælles erklæring om velfærdsteknologi, 
som ligeledes opdeler målsætningen i tre bundlinjer målrettet 1) livskvalitet hos 
borgeren, 2) Bedre arbejdsmiljø hos medarbejderne og 3) bedre ressourceudnyttelse.  
Med strategien har administrationen et fundament til at implementere 
velfærdsteknologiske løsninger i stor skala og arbejdet med velfærdsteknologiske 
løsninger i Hørsholm Kommune er i dag organiseret omkring en permanent styregruppe. 
Derudover rekrutterer enhederne i løbet af 2022 velfærdsteknologiske 



ressourcepersoner, der skal være ambassadører for velfærdsteknologiske løsninger og 
tovholdere, når der skal udvælges, afprøves og implementeres nye løsninger. 
 
Pulje til velfærdsteknologiske løsninger i Center for Sundhed og Omsorg 
Det tidligere Social- og Seniorudvalgsmøde behandlede i maj 2021 en sag om fremtidigt 
indkøb, implementering og drift af velfærdsteknologiske løsninger, hvor administrationen 
foreslog at udarbejde et budgetønske på en årlig pulje til velfærdsteknologiske løsninger 
samt medarbejderressourcer. Social- og Seniorudvalget drøftede sagen og bestilte i 
stedet et baggrundsnotat vedr. velfærdsteknologi, der kunne indgå i budgetproces 2022-
2025, og som indeholdt konkrete forslag til indkøb af løsninger, som dog ikke blev 
prioriteret i budgetprocessen vedr. 2022-2025.  
Administrationen har som det fremgår arbejdet med velfærdsteknologi indenfor den 
økonomiske og ressourcemæssige ramme, der har været til rådighed i de seneste år. I 
arbejdet er det blevet klart, at ældreområdet kun kan udvikle sig på det 
velfærdsteknologiske område, hvis der sættes midler af til afprøvning og indkøb af 
løsninger, herunder også prioritering af medarbejderressourcer, så det sikres at 
løsningerne implementeres og vedligeholdes. 
 
Derfor anbefaler administrationen, at der afsættes en fast pulje på 1 mio. kr. årligt fra 
2023 og frem til afprøvning, indkøb og implementering af velfærdsteknologiske løsninger 
på ældreområdet. Social- og Seniorudvalget skal forestå den konkrete udmøntning af 
puljen, som skal kunne søges af Center for Sundhed og Omsorg til afprøvning og 
velfærdsteknologiske løsninger og til medarbejderressourcer i forbindelse med 
afprøvning og implementering. 
 
Med en pulje sikres det, at idéer til udvælgelsen og afprøvning af løsninger kan komme 
fra medarbejdere og borgere, der oplever et reelt behov for at få et bedre arbejdsmiljø 
eller en nemmere hverdag ved hjælp af en løsning. Dermed forebygger vi, at der 
indkøbes løsninger, der ikke giver mening i driften. Samtidig viser al evidens, at 
brugeren tager løsningen bedre til sig, når han eller hun har været med til at afprøve og 
implementere løsningen. 
Da ressourcepersonerne netop nu rekrutteres i enhederne, er indsamlingen forslag og 
idéer endnu ikke opstartet. 
Administrationen har dog i arbejdet med velfærdsteknologi ønske om at arbejde videre 
med følgende løsninger: 
 
2023: 
 Døgnrytmelys på kommunens plejecentre 

Hørsholm Kommune er en af flere kommuner, der deltager i København og Århus 
Kommunes innovationspartnerskabsudbud, hvor de to kommuner sammen med flere 
producenter af døgnrytmelys i 2022 vil udvikle løsninger, der er målrettet fem 
målgrupper af borgere, og som skal leve op til en række krav. Hørsholm Kommune 
er indskrevet i udbuddet med en købsoption, der giver administrationen mulighed for 



at indkøbe de færdigudviklede løsninger til samme pris som København og Århus i 
2023.  
Administrationen har vurderet, at Hørsholm Kommune vil investere for 250.000 – 
500.000 kr. i døgnrytmelys til udvalgte afdelinger/ plejecentre fra 2023. 
 

 Interaktive skærme til styrkelse af rehabilitering på de midlertidige pladser for 
borgere med kognitiv funktionsnedsættelse 
Der er på de midlertidige pladser behov for at kunne udvide rehabiliteringen og 
aktivitetstilbuddet for borgere med kognitive funktionsnedsættelser. 
Derfor er ønsket at indkøbe to interaktive storskærme og software, der kan motivere 
og understøtte kognitiv træning, fysisk træning og generelt motivere til almen 
aktivitet og social interaktion.  
Etableringsomkostningerne er vurderet til 143.000 kr. og dækker indkøb af to 
interaktive skærme, indkøb af software og medarbejderressourcer til 
implementering. De årlige driftsudgifter til abonnement og medarbejderressourcer er 
vurderet til 85.000 kr./årligt. 
 

2024: 
 Skærmbesøg i hjemmeplejen 

Mange kommuner har i dag implementeret velfærdsteknologiske skærmløsninger, 
som benyttes til at udføre virtuelle besøg hos borgere, der modtager hjemmepleje. 
Administrationen ser et voksende behov for at denne løsning også afprøves i 
Hørsholm bl.a. med baggrund i de stigende rekrutteringsudfordringer, der kalder på 
en prioritering af medarbejdernes tid, og på at der investeres i løsninger, som kan 
lette medarbejdernes arbejdsdag og kan gøre modtagelse af hjemmepleje mere 
fleksibel for borgeren.   

 
De nævnte indsatser vil skulle afprøves i udvalgte enheder, inden de købes ind og 
eventuelt implementeres i stor skala. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
 
 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Implementeringen af nye velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet vil medvirke 
til at give mere velfærd og livskvalitet for borgerne.   
 
Konsekvenser for personale: 
Implementeringen af nye velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet vil medvirke 
til bedre arbejdsmiljø for og udvikling af medarbejderne i Hørsholm Kommune.  
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til driftsønske 

Titel:  
Personalenormering botilbuddet Højmose Vænge og 
Solskin 

Politikområde: 
42, Social og 
psykiatri  
 

Nr.:  
SSU 6 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Højmose Vænge og Solskin er henholdsvis et bofællesskab og et botilbud efter 
servicelovens § 107 og 108.   
Højmose Vænge er et midlertidigt botilbud for fire unge mellem 18-30 år, der har en 
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Solskin er et botilbud for ti voksne psykisk 
udviklingshæmmede, der har behov for omfattende støtte og vejledning.  
 
I Højmose Vænge har der siden sommeren 2019 været en udskiftning blandt beboerne. 
De nuværende beboere har andre og større støttebehov end de tidligere beboere, og det 
har betydet en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne for personalegruppen. De oplever, 
at der skal være et større fokus på hygiejneforhold, helbredsforhold, praktiske opgaver i 
bofællesskabet, og at beboerne har et større behov for at være i kontakt med personalet 
og få støtte til at træffe valg i sociale sammenhænge. Der er behov for hjælp fra kl. 7.30 
om morgen til kl. 21 om aftenen.  
 
Med den aktuelle normering (2 fuldtidspædagoger) oplever personalet, at det er svært at 
nå rundt om alle arbejdsopgaverne og den botræning, der skal tilbydes. Det er svært at 
arbejde i dybden med de mål, der er beskrevet i beboernes handleplaner. Det vurderes 
derfor, at der i Højmose Vænge er et behov for flere timer med pædagogisk støtte. Da 
de fleste botræningsopgaver samt samværet med beboerne foregår i eftermiddags- og 
aftentimerne, ville to ekstra aftenvagter om ugen give beboerne i Højmose Vænge den 
tiltrængte tid til at nå deres opgaver og lære nye færdigheder samt at arbejde med og 
styrke deres sociale kompetencer. 
 
Administrationens vurdering af estimeret behov for opnormering i Højmose Vænge er 12 
timer om ugen, svarende til to aftenvagter om ugen. 
 
I Solskin er beboerne blevet ældre og har fået større behov for pleje, støtte og 
kompensation. Af samme grund, har der også været behov for at ansætte 
sundhedsfagligt personale (vi har i øjeblikket ansat to SOSU-assistenter).  
 
Aktuelt står Solskin med en stor udfordring fordi flere og flere beboere har valgt at 
forlade deres dagtilbud/beskyttet beskæftigelse, eller har skåret helt ned til 2 dage om 
ugen, da deres fysiske og psykiske helbred er for skrøbeligt.  Dette resulterer i, at flere 
beboere er i huset i dagtimerne, hvilket kræver personalets tilstedeværelse og hjælp.  
 



I øjeblikket er dette ikke en mulighed, da det personale der er på arbejde i dagtimerne 
primært har til opgave at være sammen med de beboere der har ”hjemmedag” den 
pågældende dag - dvs. hjælpe dem med indkøb, tøjvask, oprydning, lægebesøg osv.  
Det efterlader hver dag 2 -3 beboere uden personalestøtte i flere timer. Denne 
udfordring kunne afhjælpes ved at en medarbejder var i huset 6 timer hver dag (7 -13) 
med det formål, at skabe trygge og rare rammer for de beboere der er nu blevet 
hjemmegående.  
 
Administrationens vurdering af estimeret behov for opnormering i Solskin er 30 timer om 
ugen, svarende til 6 timer om dagen mandag til fredag. 
 
Samtidig er det administrative arbejde med planlægning af arbejdstid blevet en meget 
større opgave end tidligere. Der er blevet indført et nyt vagtplansystem, ligesom 
Styrelsen for Patientsikkerhed har øget kravene til dokumentation ift. medicinhåndering. 
Begge systemer er tidskrævende og personalet bruger tid på både at dokumentere og 
tilrettelægge arbejdsplanen. Arbejdsplanlægning skal følge diverse overenskomster og 
arbejdstidsregler, tilgodese husenes behov for dækning på alle årets dage samt sørge for 
at beboernes individuelle behov for pleje og støtte bliver imødekommet.  
 
Der er ingen administrativ medarbejder ansat i Solskin, og en af de 7 medarbejdere i 
Solskin bruger derfor hver uge tid på administrativt arbejde for at bistå Solskins leder 
heri. Det er timer, som tages fra de timer, der skulle have været brugt sammen med 
beboerne. Det vurderes derfor, at der i Solskin er behov for tildeling af administrative 
ressourcer.   
 
Administrationens vurdering af estimeret behov for opnormering i Højmose Vænge og 
Solskin er 12 timer om ugen, svarende til 2/3 af den tid der administrativt anvendes på 
det administrative arbejde med vagtplansstyring, dokumentation overfor Styrelsen for 
Patientsikkerhed m.v. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgerne vil opleve, at medarbejderne har mere tid (end i dag) til at støtte op om pleje, 
praktiske læringspunkter og mål, herunder sociale og beskæftigelsesrettede aktiviteter.  
 
Konsekvenser for personale 
Større indfrielse af kerneopgaven og forbedret arbejdsmiljø. 
 



Konsekvenser for budget: 
Samlet set vurderer administrationen et behov for tilførsel af 54 timer, hvoraf halvdelen 
af udgiften vil blive dækket af øgede indtægter fra mellemkommunale borgere. 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Lønudgift 730.000 730.000 730.000 730.000 
Øgede indtægter -365.000 -365.000 -365.000 -365.000 
Netto driftsønske 365.000 365.000 365.000 365.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Forslag til driftsønske 

Titel:  
Personalenormering botilbuddet Gutfeldtshave  

Politikområde: 
42, Social og 
psykiatri  

Nr.:  
SSU 7 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Botilbuddet Gutfeldtshave er et midlertidigt tilbud efter servicelovens §107. Tilbuddet er 
målrettet 7 unge mellem 18-35 år, som har en væsentlig nedsat funktionsevne 
begrundet i deres sindslidelse.  
 
Botilbuddet har de seneste år oplevet en større udskiftning blandt beboerne. De 
nuværende beboere er yngre og har andre og større støttebehov end de tidligere 
beboere, og det har betydet en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne for 
personalegruppen. Beboerne har nu langt flere komplekse problemstillinger end 
tidligere, ligesom der er flere og mere omfattende mål i den sociale handleplan, som det 
ikke med de nuværende ressourcer er muligt at indfri. Samtidig er det svært at nå et 
tilfredsstillende niveau for dokumentation af indsatserne.  
 
Tidligere var beboerne oftest på førtidspension, hvilket gjorde at de var mere afklaret 
med deres livssituation med hensyn til diagnosticering af den psykiatriske lidelse. I dag 
har beboerne vanskeligt ved at overskue deres livs- og arbejdssituation, hvorfor der er 
et øget behov for at ledsage beboerne til forskellige aftaler og aktiviteter eksempelvis til 
Jobcenteret, praktiksteder, læge og psykiater. De unge har også et meget stort 
støttebehov indenfor den daglige livsførelse - fx støtte til indkøb, økonomi, rengøring, og 
til etablering/vedligehold af netværket.  
  
Udover de psykiske og sociale forhold har den unge ofte et bekymrende forbrug af 
rusmidler, hvilket giver endnu flere aktører/behandlere omkring den unges dagligdag. 
Det afleder yderligere udvidet samarbejde og tættere koordinering med og mellem 
samarbejdspartnerne.  
 
Det øgede behov for individuel kontakt, ledsagelse og koordinering reducerer 
muligheden for at arbejde professionelt med at udvikle den unges sociale kompetencer i 
fællesskabet mellem beboerne. Udvikling af de unges sociale kompetencer er en 
forudsætning for at de klarer sig godt i livet og er et overordnet mål for botilbuddet. De 
unges sociale kompetencer trænes eksempelvis ved at lære de unge, at omgås andre på 
en respektfuld måde, at tackle konflikter, at udvikle sig sammen med andre og at tage 
et fælles ansvar for botilbuddet i Gutfeldtshave. 
 
 



I 2021 var det grundet beboernes udfordringer nødvendigt at nedprioritere andre 
kerneopgaver i Åstedet for midlertidigt, at tilføre personaleressourcer til Gutfeldtshave.  
Med denne handling blev det muligt at øge den individuelle kontakt med beboerne, 
ligesom personalets tilstedeværelse i fælleslejligheden blev øget væsentligt.  
Effekten at dette var, at der blev en mere stabil kontakt med beboeren og der kunne 
arbejdes med flere mål i den sociale handleplan – der var tid til motivationsarbejdet og 
beboerne udviklede sig hurtigere. Desuden blev fællesskabet og aktiviteterne benyttet i 
meget større grad og der kunne arbejdes mere intenst med at træne de unges sociale 
kompetencer.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Den unge vil opleve, at medarbejderne har mere tid til motivationsarbejdet, de vil kunne 
støtte mere op om deres aktiviteter og udvikling, herunder sociale og 
beskæftigelsesrettede aktiviteter. En hurtigere personlig udvikling vil kunne ses. 
 
Mulighed for igen at holde åbent i fælleslejligheden om aftenen 4 x om ugen, samt 
lørdag i dagtimerne med personalebemanding. 
 
En genåbning af Ungetilbuddet 1 x om ugen i aftentimerne, hvor der inviteres andre 
unge med særlige behov til at deltage i fællesskabet. I ungetilbuddet får den unge 
mulighed for at danne nye relationer og træne social kontakt. 
 
Konsekvenser for personale 
Større indfrielse af kerneopgaven der igennem de sidste år har ændret sig til at være 
mere kompleks.  
Større tryghed ved tilspidsede situationer imellem de unge. 
Forebyggelse af stress relaterede sygdomme hos personalet og forbedret arbejdsmiljø.  
 
Konsekvenser for budget: 
Samlet set vurderer administrationen et behov for tilførsel af 1 fuldtidsstilling, hvoraf 1/7 
af udgiften vil blive dækket af øgede indtægter fra mellemkommunale borgere. 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Lønudgift  500.000 500.000 500.000 500.000 
Øgede indtægter -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 
Netto driftsønske 429.000 429.000 429.000 429.000 

 



Forslag til anlægsønske 

Titel: Blæstkølere til køkkenet på Breelteparken 
 

Politikområde: 
 
41 
 

Nr.:  
SSU 1 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Køkkenet på Breelteparken er afhængig af at kunne nedkøle den færdigproducerede mad 
hurtigt af hensyn til fødevaresikkerheden. 
 
Til nedkølingen anvendes en række blæstkølere, der efterhånden er meget nedslidte. På 
grund af deres alder, manglende reservedele samt restriktioner vedrørende kølevæsker,   
er det ikke længere muligt at få repareret blæstkølerne i tilfælde af nedbrud. Der er 
allerede en blæstkøler, der permanent er ude af drift. Hvis en eller flere af de resterende 
kølere bryder sammen, kan køkkenet ikke længere opretholde madproduktionen i fuld 
skala, da al maden ikke kan køles tilstrækkeligt hurtigt ned. 
 
Der er således tale om, der på et tidspunkt kan ske nedbrud af de gamle blæstkølere, 
der kan få afgørende betydning for leverancen af mad til kommunens plejehjem samt de 
borgere i hjemmeplejen, der er visiteret til at få leveret mad. 
 
Køkkenet på Breelteparken har fået udarbejdet et tilbud på anskaffelse og installation af 
tre nye blæstkølere, der kan sikre madleveringen i mange år frem. Udgiften hertil udgør 
i alt 425.000 kr., inklusive installation som en engangsudgift. 
 
Det bemærkes, at Breelteparken samlet set i alt har fået overført 1.607.000 i 
mindreforbrug fra 2021 til 2022. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen yderligere forudsætninger. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Hvis blæstkølerne ikke udskiftes, vil der på et tidspunkt kunne ske nedbrud af de gamle 
blæstkølere, således at borgere på plejehjem og i hjemmeplejen, der er visiteret til 
madlevering, i en periode, til der er installeret nye blæstkølere, ikke kan få leveret mad 
fra køkkenet. 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 425.000    
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift     

 
 



Budget 2022-2025

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
Forslag til driftønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2023 2024 2025 2026
SSKU 1 61 Tilskud til cykelløbet Sjælsø Rundt 72.000 72.000 72.000 72.000
SSKU2 61 Fit80 508.000 508.000 508.000 508.000
SSKU 3 65 Udvidelse af Anonym Ungerådgivning 675.000 675.000 675.000 675.000

Afledt drift af anlægsønsker
61 Udendørs kulturscene se anlæg SSKU1 25.000 25.000 25.000 25.000

I alt 1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000
Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2023 2024 2025 2026
SSKU 1 61 Udendørs kulturscene 270.000

I alt 270.000 0 0 0



Forslag til driftsønske 

Titel:  
Tilskud til cykelløbet Sjælsø Rundt 

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.: 
SSKU 1 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune og Veggerby Sport & Kultur indgår en samarbejdsaftale i 2023 – 
2026, hvor Hørsholm Kommune forpligter sig til at yde et årligt tilskud til cykelløbet, hvis 
det bliver afholdt. Tilskuddet er på 72.000 kr. ex moms + 1,6% i fremskrivning. Sjælsø 
Rundt har eksisteret i mere end 50 år, og er ifølge arrangøren Veggerby Sport & Kultur 
Danmarks ældste motionscykelløb. Hørsholm Kommune har siden 2015 lagt areal til 
start- og målområdet for motionscykelløbet. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Hørsholm Kommune og Veggerby Sport & Kultur indgår en samarbejdsaftale, hvor de 
nærmere forudsætninger beskrives.  
Konsekvenser for borgerne: 
Sjælsø Rundt er velkendt i cykelkredse, og der deltager traditionelt set omkring 3.500 
personer i cykelløbet. Derudover trækker cykelløbet omkring 500 tilskuere til Hørsholm. 
På selve løbsdagen bliver Ridebanen (målområdet) omdannet til en festlig plads med 
madboder, telte og underholdning for børn. Løbet består af tre ruter på hhv. 33 km 50 
km og 133 km. På den måde er cykelløbet for alle fra familier til supermotionister.    
Cykelløbet bliver markedsført bredt af Veggerby Sport & Kultur, og Hørsholm Kommune 
bliver blandt andet nævnt på løbets hjemmeside (hvor man skal tilmelde sig). Sjælsø 
Rundt og derved også start- og målområde i Hørsholm Kommune bliver desuden omtalt i 
pressemateriale om løbet generelt set, i infomateriale der bliver sendt ud til Veggerby 
Sport & Kulturs database med næsten 50.000 personer samt på de sociale medier. 
Samarbejdet understøtter Hørsholm Kommunes idrætspolitik ved at bakke op, om et 
tilbud der henvender sig bredt til flere aldersgrupper og familier. Desuden understøtter 
samarbejdet et attraktivt arrangement, hvor kommunens faciliteter bringes i spil og 
vises frem.  
Konsekvenser for personale: 
Administrationen skal afsætte ressourcer til at administrere aftalen blandt andet i forhold 
til fornyelse af samarbejdsaftalen, udbetale tilskuddet og understøtte et eventuelt 
samarbejdet med fx skoleområdet. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 72.000 72.000 72.000 72.000 

 



Forslag til driftsønske 

Titel: FIT80 Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.: 
SSKU 2 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget: FIT80 er et projekt, hvor borgere kan få tilskud på 
320 kr. årligt (svarende til et medlemskab af Hørsholm Senioridræt) til deltagelse i 
kommunens idrætsforeninger. Tilskuddet gælder for borgere fra og med 
folkepensionsalderen (2023-2029: 67 år) til og med 80 år. Målet med FIT80 er, at 
borgerne opretholder et aktivt liv til gavn for den fysiske og mentale sundhed - også ved 
overgangen til pensionisttilværelsen. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Tilskuddet ydes til kommunens 
foreningsliv, som giver tilskuddet videre til borgerne i form af kontingentnedsættelse. 
Budgettet er beregnet på baggrund af en forventning om, at 35% af borgerne på 67 år 
og derover deltager i en idrætsforening (jf. IDAN rapport, september 2021). Over de 
næste fire år er det årlige gennemsnitlige estimerede antal borgere i alderen 67-80 år 
4.532 pers. heraf 35 %: 1.586 pers.  
Konsekvenser for borgerne: Med forslaget vil alle borgere i Hørsholm opleve en 
økonomisk håndsrækning i form af nedsat kontingent i en idrætsforening, når borgerne 
når pensionsalderen til det fyldte 80 år. Tilskuddet kan opfordre borgerne til at fastholde 
og/eller starte en aktiv pensionisttilværelse ved at deltage i kommunens 
idrætsforeninger. Både borgernes fysiske og mentale sundhed styrkes ved deltagelse i 
foreningslivets aktive fællesskaber.  
Konsekvenser for foreningslivet: Foreningerne skal afsætte ressourcer til at 
administrere ordningen blandt andet i forhold til at administrere den nedsatte 
kontingentsats, at indhente tro- og loveerklæring på, at borgeren kun 1 gang årligt 
modtager tilskuddet, samt til at sende oversigter til kommunen over hvor mange og 
hvilke borgere, der er givet nedsat kontingent til, og som foreningen herefter får tilskud 
til fra kommunen.  
Konsekvenser for personale: 
Administrationen skal afsætte ressourcer til at administrere ordningen blandt andet i 
forhold til at udbetale tilskuddet til foreningerne samt lave stikprøvekontrol på tro- og 
loveerklæringerne fra borgerne. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 508.000 508.000 508.000 508.000 

 
  



Forslag til driftsønske 

Titel:  
 
Udvidelse af Anonym Ungerådgivning  

Politikområde: 
65 
Sundhedsfremme 
og forebyggelse 
 

Nr.:  
SSKU 3 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
På baggrund af Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets opfordring fremsendes driftsønske 
vedrørende opnormering af Anonym Ungerådgivning med yderligere én fuldtidsansat psykolog. 
 
Anonym Ungerådgivning (AU) er et tilbud til unge mellem 13-25 år, enten bosat i eller med 
skolegang i Hørsholm Kommune, aktuelt svarende til minimum 3363 unge. De unge kan få et 
anonymt samtaleforløb på 1-10 samtaler med en psykolog. Tilbuddet omfatter også de unges 
forældre og netværk samt fagpersoner, som tilbydes telefonisk rådgivning efter behov. 
Rådgivningen har været åben siden oktober 2019. 
 
AU har siden juni 2020 oplevet højere efterspørgsel end tilbuddet kan imødekomme indenfor den 
eksisterende økonomiske ramme. På baggrund af den daværende venteliste på 5-6 måneder og 
en drøftelse heraf i det daværende Sundhedsudvalg blev det besluttet at bruge overførte midler 
fra 2019 til ansættelse af en midlertidig psykolog for at nedbringe ventetiden. Det var derfor helt 
ekstraordinært muligt, indenfor egen ramme, at finde midler til at ansætte en ekstra psykolog til 
AU i perioden december 2020 til december 2021. AU bliver aktuelt varetaget af én fuldtidsansat 
psykolog, og overgangen fra to til én ansat i slutningen af 2021 har på ganske få måneder igen 
skabt en ventetid for de unge på 5-6 måneder uden udsigt til kortere ventetid. 
 
Vi må konstatere efter to år med høj efterspørgsel og strategisk minimal formidling af tilbuddet, 
at mistrivslen hos de unge i Hørsholm Kommune er på et niveau, hvor det ikke er muligt for AU 
at imødekomme de unges behov for rettidig anonym psykologisk rådgivning indenfor den 
eksisterende økonomiske ramme. 
 
Ventetiden på et forløb i AU er ultimo april 2022 på 5-6 måneder, og der ses en tendens til, at 
nogle unge helt fravælger tilbuddet grundet ventetiden. Lang ventetid på hjælp sætter unge i en 
sårbar situation, de kan føle sig afvist, miste tilliden til systemet, og der er høj risiko for, at deres 
symptomer forværres, såfremt de ikke kan modtage rådgivning relativt kort tid efter at have rakt 
ud efter hjælp. Unge i mistrivsel udgør på sigt en socioøkonomisk byrde for kommunen (der 
henvises til AUs evaluerings- og årsrapport 2021 for flere detaljer). 
 
Situationen for de unge i Hørsholm og i AU afspejles også på nationalt plan, hvor der aktuelt ses 
både en tendens til stigende mental mistrivsel hos unge samt en uacceptabel lang ventetid på 
psykologhjælp. Den Nationale Sundhedsprofil 2021 peger på, at især de unge mellem 16-24 år er 
hårdt ramt. Hver tredje kvinde og hver femte mand i aldersgruppen oplever at kæmpe med det 
mentale helbred, mens mere end halvdelen af de unge kvinder oplever højt stressniveau. Den 
fungerende formand for Dansk Psykolog Forening Dea Seidenfaden udtaler i forbindelse med 
udgivelsen af sundhedsprofilen følgende: ”Når mistrivslen har fået dette omfang, kan vi ikke 
afhjælpe det [alene] på individniveau. Selvfølgelig skal vi sikre gode behandlingsmuligheder, 
hjælpeforanstaltninger og korte ventelister, men vi kan ikke nøjes med at behandle, når det er 
blevet slemt. Vi skal også have rettet lommelygten på de forebyggende tiltag”. Dea Seidenfaden 
beskriver her præcis de tre essentielle elementer, som vi også i AU fagligt vurderer nødvendige 



for at kunne arbejde tilstrækkeligt meningsfuldt og relevant med unge i mistrivsel: Kort ventetid, 
individuel psykologisk hjælp og forebyggende tiltag. 
I tråd med ovenstående ønsker AU at kunne tilbyde kort ventetid til de unge, som henvender sig. 
Det vil herudover være essentielt, at tilbuddet kan formidles til den brede målgruppe med et vist 
interval således, at alle de unge på 13-25 år er klar over, at de har mulighed for at modtage 
psykologisk rådgivning, såfremt de har eller får behov for det. Aktuelt formidles tilbuddet slet 
ikke, hvilket skaber en ulighed i ungegruppen, hvor alene de mest opsøgende unge, eller de unge 
som tilfældigvis kender andre unge med tilknytning til AU får mulighed for at modtage rådgivning. 
Man kan kun række ud efter en specifik hjælp, hvis man ved, at den findes. 
 
AU ønsker herudover at have mulighed for at arbejde med forebyggende tiltag målrettet den 
brede ungegruppe. AU får løbende kendskab til aktuelle tendenser i ungemiljøet i kommunen, 
som kunne være hjælpsom viden for vores samarbejdspartnere og dermed til gavn for de unge. 
Aktuelt er der f.eks. viden om og kompetencer i rådgivningen til at arbejde med temaet 
psykisk/fysisk vold. 
 
AU er i hele rådgivningens levetid løbende blevet kontaktet af kommunale fagpersoner vedrørende 
ønsker om forebyggende indsatser fra AU og/eller tværprofessionelt samarbejde, f.eks. i form af 
oplæg eller psykologfaglig deltagelse i forskellige trivselsprojekter. Behovet for og ønsket om 
samarbejdende forebyggende tiltag og vidensdeling er dermed allerede gensidigt mellem AU og 
de øvrige fagpersoner i kommunen. Såfremt AU får ressourcer til også at kunne arbejde 
forebyggende på tværs af kommunens enheder, vil det medvirke til at undgå silotænkning/-
arbejde og til at udnytte den opbyggede viden i AU til gavn for alle kommunens unge.  
 
AUs kerneopgave vil også fremadrettet være psykologsamtaler med unge i målgruppen samt 
rådgivning til forældre og fagpersoner. Varetagelse af andre opgaver vil blive afstemt efter 
henvendelsesniveauet i rådgivningen. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er en kendt opgave, så ingen særlige forudsætninger. 
 
Konsekvenser for borgerne ved opnormering med en ekstra 37 timers stilling: 

 Flere unge, forældre og fagpersoner kan profitere af tilbuddet 
 Hurtigere og mere fleksibel tilgang til rådgivningen, herunder fokus på nedbringelse af 

ventetid på aktuelt 5-6 måneder 
 Større kendskab til AU i hele målgruppen pga. ressourcetilpasset løbende og bred 

formidling - og dermed lige vilkår for hele ungegruppen til at benytte sig af psykologisk 
rådgivning 

 Mulighed for at give borgerne en oplevelse af ekstra tryghed i deres individuelle forløb ved 
at kunne opdele forløb med borgere i nær relation (f.eks. bedste venner, kærester eller 
ung/forældre) på to psykologer 

 Forebyggende tiltag til gavn for den brede målgruppe, eksempelvis temaoplæg til 
udskolingsklasser og/eller forældre samt psykologisk bidrag til relevante projekter i 
kommunen på baggrund af den opbyggede viden om ungegruppen i AU. 

 
Konsekvenser for personale: 

 Større driftsmæssig fleksibilitet og stabilitet, f.eks. i ferieperioder 
 Større faglig bredde og dybde i tilbuddet 



 Mulighed for opdeling af brugere, der har tætte relationer til hinanden, med henblik på at 
gøre det mere håndterligt for psykologen at opretholde den enkelte brugers oplevelse af 
det lukkede rum og anonymiteten 

 Øget mulighed for faglig opkvalificering vedrørende aktuelle ungeproblematikker 
 Oplevelse af større meningsfuldhed og relevans i arbejdet med de unge grundet mulighed 

for hurtigere indsats samt anvendelse af viden til gavn for hele ungegruppen igennem 
forebyggende tiltag i kommunen 

 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske: 
37 timer/ ugentligt: 

 
675.000 

 
675.000 

 
675.000 

 
675.000 

 
  



Forslag til anlægsønske 

Titel:  
Udendørs kulturscene  

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.:  
SSKU 1 

Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunalbestyrelsen godkendte i november 
2021, at administrationen skulle arbejde videre med et borgerforslag vedr. etablering af 
en udendørs scene, som kan bruges til dans, musik, bevægelse, oplæg, dialog mm. 
Administrationen har spurgt kommunens foreningsliv, om de kunne forstille sig at bruge 
scenen, og flere af kommunens kulturelle foreninger samt musikskolen og 
frivilligcenteret har svaret bekræftende. En scene vil fremme og understøtte kulturelle 
aktiviteter og oplevelser i Hørsholm både for de borgere og foreninger, der benytter 
scenen som aktører, og de borgere, der nyder de kulturelle tiltag som tilskuere. 
Etablering af en udendørs scene ligger i tråd med udvikling af en ny kulturpolitik i 
Hørsholm, som blandt andet arbejder med rammer for midlertidige og spontane 
kulturoplevelser.  
Administrationen har været i dialog med forslagsstilleren om, hvorvidt kommunens 
scenevogn og/eller floorballklubbens mobile gulv kan anvendes som scene, men 
forslagsstilleren ønsker en scene, der er umiddelbar tilgængelig, og som ikke er betinget 
af, om frivillige kan bidrage til klargøringen/opsætningen af scenen. Forslagsstiller 
ønsker desuden en scene bygget i træ, der er det bedste underlag til dans. I forhold til 
prissætning af en scene refererer forslagsstilleren til et projekt i Århus Kommune, hvor 
der er søgt om fondsmidler til at bygge træscener til 270.000 kr. pr. stk. 
Administrationen vurderer umiddelbart, at en træscene placeret ved fx 
Dronningedammen koster 550.000 kr. at opføre. Administrationen har været i dialog 
med forslagsstilleren, om at forslagsstilleren og andre interesserede foreninger modtager 
en rammebevilling på 270.000 kr. til selv at opføre en scene under nogle af kommunen 
givne forudsætninger til fx materialer og konstruktion. Forslagsstilleren har takket nej til 
denne model. Med baggrund i forslagsstilleren egen prissætning af en scene anbefaler 
administrationen, at der afsættes 270.000 kr. som kommunal medfinansiering af en 
træscene. Midlerne bevilliges under forudsætning af, at forslagsstilleren inden udgangen 
af 2023 kan skaffe den resterende finansiering på 280.000 kr. fx ved fondssøgninger. 
Administrationen har sammen med forslagsstilleren undersøgt forskellige mulige 
placeringer for en træscene (ikke prioriteret rækkefølge): 1) Apotekertorvet, 2) syd for 
Dronningedammen, 3) nordlige del af Ridebanen, 4) nord for Kulturhus Trommen. 
Såfremt anlægsønsket imødekommes, fremlægges en politisk sag om placering af 
scenen efter budgetprocessen. Anlægsønsket går på selve scenen – eventuelle 
opholdsarealer omkring scenen er ikke medregnet. Imødekommes anlægsønsket ikke, 
afklarer administrationen i samspil med forslagsstilleren, om det mobile gulv eller 
scenevognen alligevel kan bruges. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der skal træffes politisk beslutning om 
placering af en scene. Hvis anlægsmidlerne afsættes, fremlægger administrationen efter 
budgetprocessen forskellige forslag til placering af en scene for de relevante politiske 



fagudvalg og til endelig beslutning i ØU/KB. Det er en forudsætning, at aktiviteter på og 
omkring scenen drives og igangsættes af frivillige aktører. Det er en forudsætning, at 
forslagsstilleren inden udgangen af 2023 skaffer den resterende finansiering på 280.000 
kr. 
Konsekvenser for borgerne: Borgerne får med forslaget en ny plads for kulturel 
udfoldelse og kulturelle oplevelser, og foreninger m.fl. kan bruge scenen som et 
udstillingsvindue til deres aktiviteter. Aktiviteter på en udendørs scene vil fremme 
oplevelsen af en by med et levende kulturliv.  
Konsekvenser for personale: Ingen, da det forudsættes, at aktiviteter på og omkring 
scenen drives og igangsættes af frivillige aktører. 
Konsekvenser for budget: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 270.000    
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift 25.000 25.000 25.000 25.000 

 



Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026

EBU 1 70 Tidlig indsats over for sygemeldte pga. stress, angst og depression 150.000 150.000 150.000 150.000

I alt 150.000 150.000 150.000 150.000



Forslag til driftsønske 

Titel: Særlig indsats overfor sygemeldte pga. 
stress, angst og depression 
 

Politikområde: 
70 
 

Nr.:  
EBU X 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Antallet af modtagere af sygedagpenge pga. stress, angst og depression har været 
stigende i en årrække, og denne gruppe kræver en helt særlig og tværfaglig indsats for 
at kunne vendte tilbage til arbejdsmarkedet.  
 
Ganske mange borgere berøres af sygedagpengesystemet i løbet af et år. I 2021 
afsluttede kommunen 2.140 forløb med en hørsholmborger på sygedagpenge. De fleste 
forløb har en relativt kort varighed – ca. 1.450 forløb blev afsluttet inden seks ugers 
sygdom – men en del tager længere tid. I hele 2021 varede ca. 360 afsluttede 
sygeforløb længere end otte uger. 
 
Antallet af sygemeldte borgere, der har angivet stress, angst, depression som årsag til 
sygemeldingen, er pr. 20.4.2022 opgjort til 66 personer ud af de (pr. 20.4.2022) 177 
personer, der har været sygemeldt i mere end otte uger. Det svarer til 37 % af de 
sygemeldte. I sagerne er der ikke registreret diagnoser, hverken somatiske eller 
psykiske, i søgbar form, men borgernes sygdomshistorik fremgår af sagernes 
dokumentation, og det er administrationens vurdering, at de 37 % er retvisende i 
forhold til det løbende niveau for sygemeldte med denne årsag.  
 
Stress, angst og depression viser sig ofte som en reaktion på overbelastning, og 
indsatsen for den enkelte handler som udgangspunkt om følgende: 
 
•Prioritering af tid og brugen af digitale medier. 
•Brug naturen 
•Tal med nogen 
•Lær at koble af 
•Få styr på nattesøvnen 
•Stimulér krop og sind 
•Prøv nye terapiformer 
•Lyt til dig selv 
 
Jobcentret tilbyder denne gruppe borgere et online mestringsforløb, som i gennemsnit 
har god effekt. En del af gruppen er dog i fare for social isolation, og der kan være god 
effekt af at tilbyde denne gruppe af sygemeldte et udvidet mestringsforløb, hvor der i 
større grad end de nuværende forløb er tale om fysisk fremmøde, og hvor antallet af 
personlige samtaler udvides fra de nuværende 3 samtaler til 6 samtaler. 
 



Dette med baggrund i, at stress, angst og depression ofte kræver en længere proces, da 
den sygemeldte skal lære nye teknikker og værktøjer til at håndtere sin situation. 
 
Derudover kan der være god effekt af at tilbyde denne gruppe af sygemeldte et forløb 
for forbedring af søvn, da netop manglende søvn eller afbrudte søvnmønstre ofte er en 
medvirkende faktor til at fastholde sygdomsbilledet. 
 
Mestringsforløbene kombineres med indsatser fra kommunens fastholdelseskonsulent 
med henblik på gradvis tilbagevenden til arbejde, og løbende samtaler med 
sagsbehandler med henblik på at understøtte og koordinerer indsatsen for den 
sygemeldte – ofte i samarbejde med borgerens egen læge. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Blandt 66 sygedagpengemodtagere med pgld. diagnose pr. 20.4.2022 gælder det efter 
administrationens vurdering, at ca. halvdelen af modtagerne har depression som 
hovedårsagen til sygemelding, og så er mestringsforløb ikke egnet, eller de er igennem 
et lignende forløb hos arbejdsgiver eller via egen sundhedsforsikring. 
 
For den anden halvdel, ca. 33, vil et mestringsforløb potentielt vil kunne afkorte 
sygdomsperioden, og de tilbydes som nævnt allerede et sådant. Heraf vurderes ca. 
halvdelen, altså ca. 15 personer, at være i fare for social isolation, og de kan derfor have 
udbytte af deltagelse. 
 
Omregnet til helårsniveau 2021, hvor 360 borgerforløb var over otte uger, svarer de 37 
pct. med pgld. diagnose til 133 borgere. Heraf vil som nævnt ca. halvdelen af dem, der 
ikke er sygemeldt pga. depression, kunne have udbytte af forløbet. Det svarer til godt 
30 borgere. Her vil merprisen for et udvidet mestringsforløb inkl. forløb for forbedring af 
søvn være ca. 250.000 kr. årligt. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Anden aktør rapporterer, at ud af gruppen samlet (med og uden fare for social isolation) 
bliver ca. 40 % bliver raskmeldte og ca. 50 % bliver delvis raskmeldte – og begge dele 
lidt hurtigere end ellers. Borgerne genvinder livskvalitet og vender hurtigere tilbage til 
arbejdsmarkedet. Tallene er genereret ud fra moderat stresstilstand og ekskl. decideret 
depressionsforløb. 
 
For gruppen af borgere i fare for social isolation antages den målbare succesrate at være 
noget lavere, men alle borgerne vil formentlig opleve en øget livskvalitet.  
 



Konsekvenser for personale: 
Personalet vil skulle screene eksisterende sagsstammer for potentielle deltagere samt 
vurdere kommende sygemeldte borgeres egnethed til forløbet. 
 
Konsekvenser for budget: 
 
Konsekvenser for budget: 
 
Den økonomiske effekt af serviceforøgelsen for gruppen af borgere i fare for social 
isolation vil være positiv, men begrænset, og effekten vil knapt være målbar på system- 
eller registerdata. Der er indregnet en økonomisk effekt på 0,1 mio. kr. svarende til, at 
30 borgeres forløb på sygedagpenge i gennemsnit afkortes med ca. en uge. 
 

 
 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Investering 250.000 250.000 250.000 250.000 
Netto reduktion -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 



Økonomiudvalget
Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026

ØU 1 80 Midler til fortsat revision af byplaner 200.000 200.000 200.000 200.000
ØU 2 80 Midler til tilsyn med fredning 130.000 130.000 130.000 130.000
ØU 3 80 Etablering af en central GDPR-enhed 1.400.000 1.400.000 0 0

Afledt drift af anlægsønske: 
Ombygning af skøjtehal 2 til boldhal -350.000 -705.000 -705.000 -705.000

I alt 1.380.000 1.025.000 -375.000 -375.000 

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026

ØU 1 83 Ombygning af skøjtehal 2 til boldhal 2.000.000 0 0 0
ØU 2 83 Dybdegående undersøgelse af avlsgårdens bygningsmæssige stand 0 300.000 0 0

I alt 2.000.000 300.000 0 0



Forslag til driftsønske 

Titel: Midler til fortsat revision af byplaner 
 

Politikområde: 
80 Administration 
 

Nr.:  
ØU 1 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Budgetønsket omhandler arbejdet med færdiggørelse af byplanrevisionerne.  
  
Arbejdet med revision af plangrundlagene for flere af kommunens ældre byplaner 
(Byplan 1, 3 og 6) og ny lokalplan for Folehavekvarteret er i gang. Der er hidtil vedtaget 
4 lokalplaner LP 171 (Smidstrup), LP 172 (Folehavekvarteret), LP 173 (den nordlige del 
af Rungsted) og LP 176 (nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst).  
  
Fornyelsen af plangrundlagene har vist sig at være et omfattende arbejde, som har 
krævet mere ekstern rådgivning end forventet bl.a. pga. af servitutternes tekniske 
kompleksitetsamt behovet for juridisk bistand. Den økonomiske ramme for revisionerne 
ønskes på denne baggrund udvidet. 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At det ønskede budget afsættes.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Hensigten med lokalplanen er at sikre områdets åbne bebyggelsesstruktur og grønne 
karakter samt at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af 
områderne som helhed. Med lokalplanerne synliggøres hvilke forhold, kommunen 
fremadrettet vil håndhæve for området, og der sikres en større gennemsigtighed og et 
mere enkelt og ensartet grundlag for lokalplanområdets udvikling. 
 
Konsekvenser for personale: 
Med lokalplanerne og aflysningerne/delaflysningerne af servitutterne sikres også et 
mere enkelt og ensartet plangrundlag for administrationen. Det synliggøres hvilke 
forhold kommunen fremadrettet vil håndhæve for områderne samt hvordan de 
håndhæves.  
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 200.000 200.000 200.000 200.000 

 
  



Forslag til driftsønske 

Titel: Midler til tilsyn med fredning 
 

Politikområde: 
80 Administration 
 

Nr.:  
ØU 2 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Fredede arealer dækker ca. 3,1 kvadratkilometer, svarende til godt 10 % af kommunens 
samlede areal, hvilket er det dobbelte af landsgennemsnittet. Desværre lever 
kommunens nuværende tilsyn, drift og plejeplaner ikke op til gældende bekendtgørelser, 
love og regulativer.  
 
Et led i administrationen af fredningerne er tilsyn og håndhævelse af 
fredningsbestemmelserne i hver enkelt fredning.  
 
I dag er der ikke afsat ressourcer til dette, hvilket betyder, at der ikke bliver ført tilsyn 
eller proaktivt håndhævet bestemmelser, medmindre, der kommer henvendelser fra 
borgere og interessenter.  
 
En minimumsmålsætning anbefales af være at der føres tilsyn min. 1 gang årligt, 
svarende til 1/5 årsværk af 385 timer - eller 130.000 kr. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er en forudsætning, at der tilføres ressourcer hvis minimumsmålsætningen skal nås. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgernes oplevelse af de fredede landskaber sikres, idet fredningernes bestemmelser 
sikrer store dele af kommunens landskaber. Uden håndhævelse mister fredningerne 
deres betydning. 
 
Konsekvenser for personale: 
Med tilførte ressourcer bliver det muligt at løfte en opgave, som kommunen har en 
forpligtelse til at udføre. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 130.000 130.000 130.000 130.000 

 
 



Forslag til driftsønske 

Titel:  
Etablering af en central GDPR-enhed  
 

Politikområde: 
80 Administration 
 

Nr.:  
ØU 3 
 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med indførelse af GDPR i 2017 blev de tilhørende opgaver placeret centrene og det 
estimererede tidsforbrug blev vurderet til ca. 14 årsværk  
Med udviklingen og øget kompleksitet indenfor GDPR samt et større internt kendskab til 
opgaven, er der udarbejdet et opdateret estimat, svarende til ca. 22 årsværk til 
opgaveløsningen inkl. den obligatoriske og lovpligtige uddannelse af personalet.  
Ud fra et lovgivnings- og IT-sikkerhedsmæssigt perspektiv er der opgaver, som 
Hørsholm Kommune er forpligtet til at løse, og som ikke løses i dag.  
Det er erfaringen at GDPR-opgaver i centrene, ikke løses eller kun løses sporadisk og 
mangelfuldt pga. af fokus på arbejdet med de faglige kerneopgaver. 
Administrationen har arbejdet på at finde en mere effektiv måde at løse GDPR- og 
systemejerskabsopgaverne på med henblik på at højne organisationens modenhed, og i 
højere grad at efterleve lovgivningen. 
Administrationen har udarbejdet en risikovurdering, hvor der identificeres en række 
områder, som kræver en målrettet indsats for at imødekomme det høje risikoniveau 
ved, at man kan overføre en stor del af GDPR-opgaverne i centrene til en central GDPR-
enhed. Med en GDPR-enhed på 6 årsværk som organisatorisk forankres under 
centerchefen i Center KID vurderes det, at opgaverne kan omlægges således, at de 
deles 50/50 mellem de respektive centre og GDPR-enheden.  
En GDPR-medarbejder er ansat og yderligere et årsværk findes ved en 
budgetomplacering mellem alle centre. De sidste 4 årsværk findes ved en varig 
budgettilførsel svarende til to årsværk i 2023 og to årsværk i 2024. Ved overførsel af 
opgaverne til den centrale GDPR-enhed vil Hørsholm Kommune kunne at nedbringe 
risikoen betydeligt. 
Med en central GDPR-enhed kan der forventes en relativ stor effektivisering af 
tidsforbruget på uddannelse af systemansvarlige og systemadministratorer samt de 
daglige driftsopgaver gennem konsolidering.  
Med udgangspunkt i risikovurderingen må det konkluderes, at en betydelig del af 
Hørsholm Kommunes håndtering af persondata på nuværende tidspunkt ligger i et høj-
risikoområde. Ved etablering at en central GDPR-enhed vil risikoen for at Hørsholm 
Kommune bliver anmeldt til Datatilsynet og indstilles til bøde reduceres væsentligt, men 
det kan ikke garanteres at der ikke opstår læk af personfølsomme oplysninger i 
fremtiden. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
For at effektivisere arbejdet med GDPR, nedbringe risikoen og i større udstrækning at 
efterleve lovgivningen vil det være en forudsætning, at der etableres en GDPR-enhed på 



i alt 6 årsværk. De 2 årsværk er allerede finansieret, men det er nødvendigt, at der sker 
en budgettilførsel på 2 årsværk i 2023 og yderligere 2 årsværk i 2024. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Datatilsynet vil have vanskeligere ved at politianmelde Hørsholm Kommune med risiko 
for store bødeforlæg. Hørsholm Kommune vil i større omfang efterleve de lovmæssige 
krav, der er til GDPR. Herudover vil borgerne opleve, at Kommunen har fokus på at 
passe på borgernes data og dermed have større tillid til Kommunen. 
 
Konsekvenser for personale: 
Med en mere hensigtsmæssig måde at løse GDPR- og systemejerskabsopgaverne vil alle 
centrene få færre opgaver og den centrale GDPR-enhed vil kunne løse opgaverne mere 
kvalificeret og effektivt.  
Centrene vil i større udstrækning kunne koncentrere sig om deres fagfaglige 
kerneopgaver og opleve mindre frustration over de administrative GDPR- og 
systemejerskabsopgaver. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Driftsønske 1.400.000  1.400.000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til anlægsønske 

Titel: Ombygning af skøjtehal 2 til boldhal 
 

Politikområde: 
83 Ejendom & 
service 

Nr.:  
ØU 1 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Ved konvertering af skøjtehallernes træningshal til boldhal, skal der opbygges et gulv, 
da der i dag er et betondæk med en epoxybelægning. Der kan lægges et sportstrægulv 
ovenpå betongulvet. 
 
Den eksisterende skøjtebane er 60 x 30 m inden for banderne, med afrunder hjørner. 
Den totale loftshøjde er 6,5 meter, dog begrænset af de tværgående loftsbjælker, som 
har underkant i en højde af 5 meter over gulv. 
En typisk boldhal er til sammenligning 40 x 20 m inden for striberne, svarende til en 
håndboldbane. Dertil kommer behovet for et par meter hele vejen rundt om til mål, 
udskiftere mv. 
Loftshøjden skal til håndbold ifølge Dansk Håndbold Forbund være 7 meter ved fladt loft, 
hvilket ikke kan imødekommes i skøjtehallen. 
Til badminton foreskriver Badminton Danmark en loftshøjde på 7 meter ved motion, 8 
meter ved åbne turneringer og 9-12 meter ved internationale mesterskaber. Disse 
loftshøjder kan ikke imødekommes. 
 
Temperaturer 
Lufttemperaturen i skøjtehallen er mellem 6 og 7,5°C ved drift. I en boldhal skal 
lufttemperaturen være ca. 18°C. Med det nuværende varme- og ventilationsanlæg er det 
muligt at holde en temperatur på 18°C. 
 
Anlægsudgifter 
Der anlægges et sportstrægulv på det fulde areal inden for de nuværende isbanebander. 
Der opstribes diverse baner, samt monteres bøsninger, flanger, låg og rosetter til 
badminton/tennis/volleynet etc. 
Afhængig af udgifterne til indkøb af mål, net, kurve og lignende, anslås det at 
anlægsudgifterne vil andrage sig til ca. 2.000.000 mio. ex. Moms. 
 
Der kan opnås en årlig driftsbesparelse på energi på ca. 705.000 kr.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At brugerne af skøjtehal 2 fremover skal have istid i skøjtehal 1….. 
 
 
 



Konsekvenser for borgerne: 
Træningshallen anvendes af Rungsted Ishockeyklub, Hørsholm Kunstskøjteløberforening 
samt af borgere i den offentlige åbningstid. Træningshallen er fuldt belagt på hverdage 
kl. 6.00-22.00 og i weekenderne kl. 8.00-22.00. Ved at lukke træningshallen bliver den 
samlede istid reduceret med 50%. Forudsat at den professionelle ishockey fortsat skal 
have trænings- og kamptid i skøjtehal 1 i samme omfang som nu, vil råderumsforslaget 
fortrinsvist påvirke foreningsidrætten og den selvorganiserede idræt, som får reduceret 
deres istid med mere end 50%. Derfor vil foreningerne fx skulle ændre deres 
træningspas, så flere hold træner på isen samtidigt. 
 
De klubber som efterspørger mere halkapacitet i Idrætsparken er primært floorball, 
håndbold og basketball. 
Med en ombygning af Hal 2 til boldhal, vil det give de pågældende klubber mulighed for 
mere haltid. Dog vil det ikke kunne opfylde deres behov fuldt ud for sportsgrene der 
kræver stor loftshøjde. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der vil ikke være en besparelse på personaleressourcerne, da fortsat skal foretages 
ispleje på hal 1. En reduktion af personaleressourcerne vil fordre en kortere åbningstid, 
hvor brugerne allerede nu ønsker en udvidelse. 
Personaleressourcerne vil kunne udføre andre vedligeholdelsesopgaver, når de kun skal 
foretage ispleje i en hal, men det vil være en mindre besparelse og vanskeligt at opgøre. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Anlægsønske 2.000.000 0 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Afledt drift -350.000 -705.000 -705.000 -705.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til anlægsønske 

Titel: 
Dybdegående undersøgelse af avlsgårdens 
bygningsmæssige tilstand. 

Politikområde: 
83 Ejendom & 
service 
 

Nr.:  
ØU 2 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der ønskes foretaget en dybdegående og grundig bygningsundersøgelse af Avlsgårdens 
bygningsmaterialer og konstruktive tilstand. Avlsgården er gennem en årrække kun   
blevet vedligeholdt i mindre omfang, og især ved akut opstået problemer såsom 
vandindtrængen, tætning af stråtag, rensning af div. brønde, og udskiftning af vandrør 
alt i mindre omfang. 
Større renoveringsopgaver har ikke været foretaget i flere år 
 
Avlsgården er i dag i forholdsvis kritisk tilstand, det gælder især tagkonstruktioner og 
etageadskillelser/ lofter det er ikke længere muligt for rideklubben at benytte et af 
Avlsgårdens store lofter, på grund af nedstyrtningsfare. Det giver rideklubben store 
udfordringer idet loftet blev anvendt til foder for heste, hvilket resulterer i pladsmangel 
da foderet skal opbevares andet steds på Avlsgården. 
 
Undersøgelsen skal udover at analyserer bygningens tilstand i detaljer, også give 
anvisninger til gode og økonomisk rigtige løsninger til hvordan de konstruktive 
problemer skal udføres, samt udarbejdelse af budget og tidsplan, for udførelse af 
renoveringsopgaverne.  
 
Der stilles krav til valg af rådgiver. Det forventes at rådgiver har stor indsigt i 
udarbejdelse af netop sådan en undersøgelse, og er i besiddelse af viden om ældre 
konstruktioner og god byggeskik. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At der afsættes budget til undersøgelsen 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Ingen nævneværdige, højst sandsynligt ingen. 
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen 
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2022 2023 2024 2025 

Anlægsønske 0 300.000 0 0 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2022 2023 2024 2025 

Afledt drift 0 0 0 0 
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