
Budget 2023-2026

Klima- og miljøudvalget

Forslag til råderumsforslag
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026
KMU 1 11 Reduceret vintertjeneste -250.000 -500.000 -500.000 -500.000

KMU 2 11
Undlade opsætning og nedtagning af kommunale badebroer samt fjernelse af tang og ophør
af udgravning af sejlrende -133.000 -133.000 -133.000 -133.000

KMU 3 11
Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted Badestrand, Mikkelborg Strandeng og Rungsted
Strandvej 274 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000

KMU 4 11 Kollektiv Trafik – Takstændring Flextur -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
KMU 5 11 Kollektiv Trafik – reduktion af drift på linje 383 -350.000 -700.000 -700.000 -700.000
KMU 6 11 Besparelser på strøm og genforhandling af driftskontrakt på vejbelysningsområdet -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

I alt -1.049.000 -1.649.000 -1.649.000 -1.649.000 
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Råderumsforslag  

Titel:  
Reduceret vintertjeneste 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.:  
KMU 1 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
 
2.360.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Vintertjeneste på kørebanerne indskrænkes således, at der kun glatførebekæmpes og 
sneryddes på de allerstørste veje, som Isterødvejen, Frederiksborgvej, Rungstedvej, 
Usserød Kongevej, Hørsholm Kongevej, Rungsted Strandvej og Bolbrovej.  
På alle andre veje og offentlige p-pladser vil der ingen vintertjeneste være, hverken 
snerydning eller glatførebekæmpelse. 
 
Cykelstier og fortove betjenes med et serviceniveau som i dag. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Vinter- og renholdelsesregulativet skal ændres og forhandles med politiet. Nyt regulativ 
skal offentliggøres. Besparelsen forventes at kunne implementeres fra vinteren 2023-24. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Et ophør af al vintertjeneste på alle andre veje end de allerstørste, vil opleves som en 
meget mærkbar servicereduktion. På de fleste veje vil det betyde en væsentlig dårligere 
fremkommelighed og en øget risiko for glatføreuheld. 
 
Konsekvenser for personale: 
Løn-delen af denne besparelse svarer til ca. 0,8 fuldtidsstilling på Materielgården. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -250.000 -500.000 -500.000 -500.000 
Investering     
Netto reduktion -250.000 -500.000 -500.000 -500.000 
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Råderumsforslag  

Titel:  
Undlade opsætning og nedtagning af kommunale 
badebroer samt fjernelse af tang og ophør af 
udgravning af sejlrende 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.:  
KMU 2 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
76.000 badebroer 
57.000 tang og sejlrende 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune undlader at opsætte de tre offentligt tilgængelige kommunale 
badebroer ved hhv. Mikkelborg Strandeng, Rungsted Strandvej 168 og Rungsted 
Badestrand. Derved undgås ligeledes udgifter til optagning og reparationer. 
Reduktion: -76.000 kr. årligt  
 
Kommunen ophører med at fjerne tang 1 gang årligt ved ro- og Kajakklubben. 
Omkostningen til udgravning af sejlrende for at sikre at ro- og kajakklubbens 
medlemmer kan passere den lavtliggende havbund overgår fra kommunen til ro- og 
kajakklubben. 
Reduktion: -57.000 kr. årligt  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Der vil skulle produceres en ny informationsplanche til Mikkelborg Strandeng, eller 
alternativt skal den eksisterende blot nedtages. 
 
Ro- og kajakklubben skal indvillige sig i at påtage sig opgaven om at udgrave 
sejlrenden. 
Konsekvenser for borgerne: 
Alle tre badebroer er meget populære og vil sandsynligvis blive savnede. Man kan godt 
bade direkte fra stranden alle tre steder, men der er typisk meget tang, mange sten og 
meget lavt vand. Når kommune ikke længere fjerner tang, vil der være øget risiko for at 
borgere bliver generet af lugtgener. 
 
Ro- og kajakklubben driftsomkostninger vil stige, da de selv skal bekoste indlejring af 
gravemaskine. 
Konsekvenser for personale: 
Der må forventes en væsentligt øget opgavemængde for administrationen i forbindelse 
med klager fra borgere over lugtgener. Allerede nu er der en del henvendelser om 
lugtgener. 
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Da udgravningen udføres af ekstern aktør, vil der formentlig være mindre koordinering 
af arbejdet. 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -133.000 -133.000 -133.000 -133.000 
Investering     
Netto reduktion -133.000 -133.000 -133.000 -133.000 
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Råderumsforslag  

Titel:  
Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted 
Badestrand, Mikkelborg Strandeng og Rungsted 
Strandvej 274 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.:  
KMU 3 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
96.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Renholdelsen reduceres fra dagligt renhold i hverdagene til at være hver anden dag fra 
mandag til fredag. Det indbefatter både opsamling af løst affald på stranden og tømning 
af 8 affaldsbeholdere. 
 
Opgravning af rodskud fra havtorn øges fra en gang årligt til hvert 2. år. 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen 
 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgerne vil opleve en tydeligt ændret badestrand, med mere affald liggende spredt 
rundt i sandet og omkring affaldsbeholderne. Dette kan dog være i en indledende 
periode indtil alle har vænnet sig til at rydde op efter sig selv, sådan som 
Naturstyrelsens har erfaret efter fjernelse af mange af deres spande i skoven. 
 
Rungsted Havn ønsker opsætning af flere og større affaldsspande end nuværende, da de 
modtager klager over affald ved de omkringliggende arealer til badestranden. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der må forventes en øget opgavemængde i forbindelse med klager over den øgede 
affaldsmængde. Der skal afsættes ressourcer til at igangsætte kampagner til ”Hold din 
by ren – tag dit affald med”. Beløber sig til 10.000 kr./år 
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Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 
Investering 10.000 10.000 10.000 10.000 
Netto reduktion -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 
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Råderumsforslag  

Titel:  
Kollektiv Trafik – Takstændring Flextur 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.:  
KMU 4 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.) 
850.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Det forsåles at taksten for flextur (åben kørsel) hæves fra 24 kr. til 36 kr.  
Det er Movias erfaring, at en takststigning fra 24 til 36 kr. reducerer 
finansieringsbehovet med 20 pct, svarende til en besparelse på knap 80.000 kr. per år i 
Hørsholm kommune 
 
Baggrund og fakta om flextur i Hørsholm kommune 
Flextur fungerer ved, at borgeren betaler en fast takst for op til 10 kilometers kørsel – i 
Hørsholm Kommunes er taksten i dag fastsat til 24 kr. (men kan ændres til 36). Fra 10-
20 kilometer koster det 6 kr. pr km og herefter er prisen 12 kr. pr. kilometer. En flextur 
bliver således hurtigt dyr, hvis man vælger at køre mere end 10 kilometer.  
 
Det kommunale tilskudsbehov varierer alt afhængigt af samkørsels-graden, længden på 
turen og vognkapacitet på det pågældende tidspunkt. 
I gennemsnit betaler borgeren 20 pct. af turens omkostning, resten betaler kommunen.  
 
Alle ture, der kører på tværs af kommuner, takseres allerede i dag til 36 kr. Dette svarer 
til 60% af turene. Besparelserne ved ændrer taksten fra 24 kr. til 36 kr. skal derfor 
findes i de turer som køres inden for kommunegrænsen.  
 
Med undtagelse af Furesø kommune, har alle omkringliggende kommuner en takst på 36 
kr. 
Hørsholm kommune finansierer også flexprodukter i lukkede ordninger (fx 
flexhandicapkørsel), hvor borgerne skal visiteres til kørsel. Movia har ikke regnet på om 
takstændringen i den åbne flextrafik-ordning, vil betyde et øget behov visitering til de 
andre ordninger.  
 
Former for visiteret kørsel (ikke omfattet af besparelsesforslaget): 
Flexhandicap (Er en lovbestemt kørselsordning for svært bevægelseshæmmede, blinde 
eller stærkt svagsynede borgere), Flexkommune (Er visiteret kørsel til sundheds – og 
skoletilbud) og Flexrute (Visiteret kørsel for brugere i alle aldre, hvis transportbehov ikke 
kan løses af den kollektive trafik. Det vil sige kørsel i faste ruter, med faste chauffører 
og til faste tidspunkter, hvor flere brugere kører sammen) 
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Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 

Konsekvenser for borgerne: 
Hvis man vælger at øge taksten til 36 kr., vil egenbetalingen i gennemsnit stige til 27 
pct. 
1/6 af brugerne af flextur i Hørsholm Kommune anvender et hjælpemiddel på turen, fx 
rollator, el-scooter eller kørestol. Disse brugere vil i mindre grad have mulighed for at 
anvende den ordinære kollektive transport som alternativt ved en evt. takststigning.  
 
Konsekvenser for personale: 
Forslaget kan indebære en øget mængde borgerhenvendelse om forringelser af den 
Kollektive Trafik. Samt en stigning i ansøgninger til visiteret kørsel.  
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 
Investering     
Netto reduktion -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 
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Råderumsforslag  

Titel:  
Kollektiv Trafik – reduktion af drift på linje 383 

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder 
 

Nr.:  
KMU 5 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
4.800.000 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Buslinjen 383 kører mellem Rungsted Kyst – Mikkelborg Park. Bussen betjener ruten 
med timesdrift i dagtimerne, halvtimesdrift i myldretiden og 2 timers drift om aftenen på 
hverdage. Om lørdagen har buslinjen timesdrift og om søndagen 2 timers drift. 
 
Nedenstående tabel viser besparelsesmulighederne:  

 
Der er årligt 200.000 passagerer, der bruger 383. 
 
Halvering i frekvens og differentieret køreplan giver et dårligere og mindre fleksibelt 
busprodukt. Movia vurderer, at det kan betyde yderligere passagertab og derved et 
højere tilskudsbehov for den resterende drift.  
 
Reduktion i driften på 383, vil samlet gøre det mindre attraktivt at benytte den kollektive 
trafik og vil bidraget til at flere vælger at kører i bil, samt flytte passagerer over i flextur.  
 
Eventuelt ændringer kan tidligst træde i kraft medio 2023, dvs. at der er halv effekt ift.  
økonomi i implementeringsåret.  
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Administrationen anbefaler at man kun fjerner weekenddriften, besparelsesmulighed 2 i 
ovenstående skema. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
Hørsholm Kommune er bundet af kontrakter med operatørerne, der kører de offentlige 
busser i kommunen. Besparelserne kræver kontraktuel afklaring. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
 
Bussen forbinder i dag boligområder, med både vigtige bymæssige knudepunkter, 
herunder bymidten og Rungsted Kyst Station. Linjen betjener, som eneste kollektive 
transportmulighed, Idrætsparken og fungerer desuden som skolebus til Vallerødskolen 
og til Rungsted Gymnasium. Ændring i betjeningen vil ramme pendlere, skoleelever, 
studerende, pensionister. 
Nedlægges linjen skal 200.000 passagerer finde et alternativ, herunder fx bil eller 
flextur.  
 
Konsekvenser for personale: 
Forslaget kan indebære en øget mængde borgerhenvendelse om forringelser af den 
kollektive trafik. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -350.000 -700.000 -700.000 -700.000 
Investering     
Netto reduktion -350.000 -700.000 -700.000 -700.000 
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Råderumsforslag  

Titel: Besparelser på strøm og genforhandling af 
driftskontrakt på vejbelysningsområdet  
 

Politikområde: 
11 Veje og 
grønne områder 

Nr.:  
KMU 6 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der er gennemført en delvis modernisering af vejbelysningen i Hørsholm Kommune. Det 
er oprindeligt aftalt, at besparelser der opstår herved, skal indgå i puljen til fornyelse af 
yderligere lyspunkter.  
 
På trods af udskiftningerne er der dog en meromkostning til elforbrug på ca.500.000 kr. 
som følge af voldsomt stigende elpriser. Administrationen forventer at denne kan 
udlignes gennem mindre elforbrug i 2023 samt en genforhandlet driftsaftale. 
Forventningen er, at der kan spares yderligere 300.000 kr., som ”kan lægges i kassen.” 
 
Besparelsen opnås i tre trin: 

1) Besparelsen opnås primært ved at udskifte den eksisterende belysning til LED, da 
LED lys er langt mindre energikrævende. I 2022 udskiftes ca. 850 lyspunkter til 
LED. Dette giver en besparelse på ca. 275.000 kr. i 2023 og frem. En LED-
gadelampe bruger kun en tredjedel af den el en traditionel gadelampe bruger. 

 
2) I efteråret 2022 går vi i dialog med Andel Lumen, der drifter vejbelysningen i 

Hørsholm, om nedsættelse af prisen på driften. I takt med at vi renoverer til 
langt mindre driftskrævende LED lys, bør ydelsen på drift blive tilsvarende 
mindre. Vi forventer at kunne nedsætte den årlige udgift til drift med 200.000 kr. 
i 2023. Besparelsens størrelse er baseret på sammenlignelige kommuners 
forhandling. 

 
3) Ejerskabet og dermed udgifter til drift og strøm på vejbelysning hos Dansk 

Almennyttigt Boligselskabs afdelinger i Hørsholm (HAB) er overdraget til Dansk 
Almennyttigt Boligselskab, dette reducerer den samlede udgift med ca. 230.000 
kr. årligt. 

De tre trin giver tilsammen en besparelse på ca. 700.000kr.  
De stigende energipriser har dog betyder en ekstra omkostning til strøm på ca. 500.000 
kr. Derfor er den reelle besparelse i 2023 ”kun” på 200.000kr.  
 
Projektet frem over 
Der er afsat 4 mio. kr. årligt frem til 2026 til udskiftning til LED, der skal sikre at alt 
belysning i kommunen skiftes. Den komplette udskiftning vil reducere de årlige 
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driftsomkostninger med ca. 2 mio. kr., samt reducere kommunens CO2 udledning med 
121 tons årligt og giver samtidig bedre belysning. Forudsætningen er at midlerne 
bevilges hvert år.   
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er antaget, at energipriserne ikke stiger yderligere, at aftalen med Andel Lumen 
genforhandles og HAB overtager deres egne lyspunkter.  
 
Såfremt den årlige investering fastholdes, vil der kunne ske yderligere reduktion i 
driftsbudgettet senere hen.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Ingen 
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Investering     
Netto reduktion -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 



Budget 2023-2026

Børne- og skoleudvalget
Forslag til råderum
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026

BSU 1 30 Nedjustering af børnerammen -514.000 -514.000 -514.000 -514.000
BSU 2 30 Central pulje til PAU-elever -495.000 -495.000 -495.000 -495.000
BSU 3 31 Nedjustering af skolernes puljetimer

1% -31.000 -74.000 -74.000 -74.000
2% -62.000 -149.000 -149.000 -149.000
3% -93.000 -223.000 -223.000 -223.000
4% -124.000 -297.000 -297.000 -297.000
5% -155.000 -371.000 -371.000 -371.000
6% -186.000 -446.000 -446.000 -446.000

BSU 4 31 Forøge lærernes undervisningsandel -736.000 -1.767.000 -1.767.000 -1.767.000
BSU 5 31 Nedjustering af børnerammen, Skole -180.000 -432.000 -432.000 -432.000
BSU 6 31 Nedjustering af børnerammen, SFO -484.000 -484.000 -484.000 -484.000
BSU 7 31 Rammebesparelse af skolernes budget -633.000 -1.519.000 -1.519.000 -1.519.000
BSU 8 31 Rammebesparelse på ungeområdet (Ungdomsskolen) -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
BSU 9 31 Nedlæggelse af Videns- og Kompetencecenteret -1.313.000 -1.313.000 -1.313.000 -1.313.000

BSU 10 31 Nedlæggelse af Haver til Maver -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
BSU 11 31 Nedjustering af skoleteknisk afdeling -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

BSU 12 31 Nedlæggelse af Pop-up arrangementer, Ungdomsskolen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
BSU 13 31 Nedjustering af tolærerordningen -641.000 -1.541.000 -1.541.000 -1.541.000
BSU 14 31 Reducere ressource til børnehaveklasse (0. klasse) -481.000 -1.153.000 -1.153.000 -1.153.000
BSU 15 34 Reduktion af familiebehandlerteamet -253.000 -506.000 -506.000 -506.000

I alt -6.591.000 -10.845.000 -10.845.000 -10.845.000
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Titel:  
Nedjustering af børnerammen 

Politikområde: 
30 Institutioner 
for børn og unge 
 

Nr.:  
BSU 1 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
3.237.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen i dagtilbud.  
 
Børnerammen benyttes til indkøb af materialer, legetøj mv. til dagtilbud samt til det 
pædagogiske personales kompetenceudvikling – herunder kurser, efteruddannelse, 
mødeforplejning og befordringsgodtgørelse.  
 
Børnerammen er 6.156 kr. pr. vuggestuebarn og 2.885 kr. pr. børnehavebarn. En 
opgørelse over tilsvarende udgifter i en række kommuner peger på, at Hørsholm 
Kommunes budget til børnerammen generelt ligger højere end andre sammenlignelige 
kommuner.  
 
På den baggrund foreslås derfor to scenarier til reduktion af børnerammen:  

 Scenarie 1: Med en besparelse på 300.000 kr. vil børnerammen blive sænket til 
hhv. 5.585 kr. pr. vuggestuebarn og 2.618 kr. pr. børnehavebarn. Det svarer til 
en besparelse på 9,27% af det samlede budget.  

 Scenarie 2: Med en besparelse på 500.000 kr. vil børnerammen blive sænket til 
hhv. 5.205 kr. pr. vuggestuebarn og 2.439 kr. pr. børnehavebarn. Det svarer til 
en besparelse på 15,45% af det samlede budget.  

 
En reduktion i børnerammen vil betyde, at forældrebetalingen og tilskud til private 
institutioner nedjusteres forholdsmæssigt. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2023. 
 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Besparelsen vil primært medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til 
indkøb målrettet børnene. 
 
 
 



Konsekvenser for personale: 
Besparelsen vil medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske aktiviteter 
med børnene. Derudover vil besparelsen begrænse dagtilbuddenes mulighed for fx at 
benytte eksterne leverandører og lokationer til kurser, efteruddannelse og 
mødevirksomhed. 
 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -514.000 -514.000 -514.000 -514.000 
Investering     
Netto reduktion -514.000 -514.000 -514.000 -514.000 
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Titel:  
Central pulje til PAU-elever 

Politikområde: 
30 

Nr.:  
BSU-2 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
495.000 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der er en central pulje til betaling af en andel af PAU-elevers praktikløn. Det skyldes, at 
vi som kommune vil investere i at få gode forløb med vores PAU-elever, så de ikke 
nødvendigvis skal indgå fuldt ud i normeringen. Besparelsen er et forslag om at fjerne 
hele den centrale pulje, så de enkelte dagtilbud står for betalingen af den fulde løn. 
Dermed vil de skulle indgå i normeringen i deres fulde arbejdstid fra starten af deres 
praktikforløb.  
Kommunen løfter en samfundsmæssig opgave, ved at tage PAU-elever ind, som måske 
ikke har kompetencerne i starten af praktikforløbet til at kunne indgå i normeringen. På 
sigt kan de blive en rigtig god arbejdskraft i dagtilbuddene og uddannelsen kan give 
livschancer, som kan have stor betydning for muligheder på arbejdsmarked fremover. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Uden en central pulje, kan det ske, at børn og forældre møder PAU-elever, der fra 
starten af praktikforløbet skal indgå fuldt ud i normeringen. Det kan være sårbart og få 
betydning for børnenes trivsel og læring. Det kan have betydning for den samlede 
kvalitet af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. 
 
Konsekvenser for personale: 
Konsekvensen for PAU-eleverne er, at de skal indgå i normeringen i deres fulde 
arbejdstid. Dermed vil de ikke have mulighed for på samme vis at deltage i 
kompetenceudvikling og netværk med andre elever og praktikanter. Det vil kunne give 
en forringelse af deres faglige og personlige udbytte af praktikforløbet. Det kan på sigt få 
betydning for, om de vælger Hørsholm Kommune til eller fra som kommende 
arbejdsplads.  
Konsekvensen for det øvrige personale bliver, at de får mere travlt, hvis det viser sig, at 
PAU-elevens kompetencer ikke er stærke nok til, at de kan indgå i normeringen fra 
starten af praktikforløbet. 
 
 
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 
Investering     
Netto reduktion -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedjustering af skolernes puljetimer 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 3 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
7.424.000 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med dette notat foreslås at reducere i midlerne til puljetimer. 
 
Midlerne til puljetimer er en del af skolernes basisbudget og har det sigte, at skolerne 
kan give alle elever et alsidigt og dækkende undervisningstilbud, samt at skolerne kan 
leve op til kravene om alsidig og varieret undervisning. Puljetimerne har forskellig 
anvendelse på skolerne, som kan fordele og planlægge timerne indenfor følgende 
områder: 

- Deling af klasser/hold pga. faglokalernes størrelse og indretning.  
- Deling af klasser/hold af sikkerhedsmæssige årsager i fag som håndværk og 

design, madkundskab m.fl.  
- To-lærertimer i børnehaveklasse – 3. kl. for at styrke indskolingen og som 

forebyggende undervisning til styrkelse af faglige og trivselsmæssige 
målsætninger.  

- Valgfag, så principperne for valgfag efterleves.  
- Deletimer/to-lærertimer til andre klasser, der i kraft af størrelse eller 

sammenhæng nødvendiggør en særlig pædagogisk indsats.  
- Eventuel anden undervisning f.eks. svømmeundervisning og forsøgsundervisning.  
- Anden tid, der bruges på lejrskoler, ture ud af huset og pædagogiske aktiviteter.  
- Deling af klasser/hold i forbindelse med undervisningsdifferentiering.  

 
Administrationen foreslår, at det samlede budget til puljetimer reduceres med enten 1, 
2, 3, 4, 5 eller 6% jf. opgørelsen længere nede. 
  
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
En reduktion i midlerne til puljetimer vil overordnet være en serviceforringelse. Mulige 
konsekvenser kan være, at børnene ikke i samme grad som i dag kan modtage 
differentieret undervisning. En reduktion kan også betyde, at eleverne ikke længere kan 
modtage svømmeundervisning eller tage på faglige ekskursioner samt lejrskoler. De 
enkelte skoler beslutter, hvordan midler til puljetimer anvendes, og det kan derfor også 
være forskelligt, hvordan skolerne vil udmønte besparelsen.  
 



Konsekvenser for personale: 
En reduktion i midlerne til puljetimer vil overordnet betyde, at det ikke i samme grad 
som i dag vil være muligt for skolerne at tilrettelægge et alsidigt, varieret og dækkende 
undervisningstilbud, som er hensigten med puljetimerne. Konkret kan det betyde, at der 
vil være ringere muligheder for at tilrettelægge fleksible og differentierede læringsforløb 
ud fra det enkelte barns behov og forudsætninger. 
Konsekvenser for budget: 
 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

1% -31.000 -74.000 -74.000 -74.000 
2% -62.000 -149.000 -149.000 -149.000 
3% -93.000 -223.000 -223.000 -223.000 
4% -124.000 -297.000 -297.000 -297.000 
5% -155.000 -371.000 -371.000 -371.000 
6% -186.000 -446.000 -446.000 -446.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Forøge lærernes undervisningsandel. 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 4 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
3.400.000 kr. 

 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Den gennemsnitlige fordeling af lærernes arbejdstid kan udover ferie, feriefridage og 
søgnehelligdage opdeles i undervisning, forberedelse af undervisning, rettearbejde og 
opgaveevaluering samt eksamensarbejde og øvrig tid. Det gennemsnitlige 
undervisningstimetal afspejler, hvor stor en andel af arbejdstiden en lærer anvender på 
den faglige klasseundervisning samt faglig holdundervisning, faglig individuel 
undervisning og faglig undervisning på tværs af hold, klasser og årgange. 
 
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 disse midler i Hørsholm 
Kommune delvist anvendt til at sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal fra 
741 timer til 727 timer årligt. Udover at det sænker lærernes gennemsnitlige 
undervisningstid, øger det samtidig antallet af lærere. 
 
Antallet af faglige timer er lovbestemt og et lavt undervisningstimetal øger derfor 
behovet for antal ansatte lærere, mens et højere undervisningstimetal vil mindske 
behovet for antal ansatte lærere.  
 
Med råderumsforslaget tilbageføres lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal til 741 
timer fra de nuværende 727 timer årligt. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2023. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Tilbageførelsen af lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal kan havde betydningen 
for undervisningens kvalitet og generelt den samlede ressourceudnyttelse på skolerne. 
 
Konsekvenser for personale: 

- 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. 

 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -736.000 -1.767.000 -1.767.000 -1.767.000 
Investering     
Netto reduktion -736.000 -1.767.000 -1.767.000 -1.767.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedjustering af børnerammen, Skole 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 5 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
5.786.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen til skoler.  
 
Skolerne tildeles hvert år en fast børneramme til indkøb af materialer, legetøj mv. i 
relation til undervisningsaktiviteterne. Skolernes børneramme er i dag 2.636 kr. pr. elev 
pr. år, og rammebeløbet foreslås nedsat til 2.439 kr. pr. elev pr. år fra 2023 og 
fremadrettet således, at det er på niveau med børnerammen i dagtilbuddene jf. 
råderumsforslag BSU 1 Nedjustering af børnerammen, scenarie 2.   
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2023. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Besparelsen vil medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til indkøb 
målrettet børnene.  
 
Konsekvenser for personale: 
Besparelsen vil primært medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske 
aktiviteter med børnene. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -180.000 -432.000 -432.000 -432.000 
Investering     
Netto reduktion -180.000 -432.000 -432.000 -432.000 

 
 
 

 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedjustering af børnerammen, SFO 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 6 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
2.619.000 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen til SFO. 
 
Børnerammen i SFO benyttes til indkøb af materialer, legetøj mv. samt til 
kompetenceudvikling – herunder kurser, efteruddannelse, mødeforplejning og 
befordringsgodtgørelse. Dette forslag omhandler primært den andel af budgetmidlerne, 
som SFO’erne anvender til indkøb, målrettet børnene. 
 
Børnerammen tildeles som et fast månedligt beløb pr. indmeldte barn i SFO. 
Børnerammen er i dag 226 kr. pr. barn pr. måned for 0.-3. klasse og 119 kr. pr. barn pr. 
måned for 4.-6. klasse. En opgørelse over tilsvarende udgifter i en række andre 
kommuner peger på, at Hørsholm Kommunes budget til børnerammen i SFO generelt 
ligger højere end andre sammenlignelige kommuner.  
 
På den baggrund foreslås en reduktion på 484.000 kr. af det samlede budget fra 2023 
og fremadrettet. Det skal dog bemærkes, at råderumsforslaget vil bevirke at 
homogeniteten af børnerammen i forhold til dagtilbuddene og skolerne mindskes. Hvis 
homogeniteten i forhold til øvrige børnerammer ønskes bevaret bør råderumspotentiale 
kun udgøre 102.000 kr. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Besparelsen vil medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til indkøb 
målrettet børnene.  
 
Konsekvenser for personale: 
Besparelsen vil primært medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske 
aktiviteter med børnene.  
 

 
 
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -484.000 -484.000 -484.000 -484.000 
Investering     
Netto reduktion -484.000 -484.000 -484.000 -484.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Rammebesparelse af skolernes budget. 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 7 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
3.037.503 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I årene 2018 og 2019 bevirkede stigende udgifter på det specialiserede børne- og 
voksenområde samt ændrede beregningsmetoder i forbindelse med medfinansiering af 
sundhedsydelser et stort pres på Hørsholm Kommunens økonomi. 
 
Direktionen vedtog derfor at gennemføre en genopretningsplan, som indebar en hård 
økonomisk opbremsning. Genopretningsplanen bestod af flere forskellige elementer 
herunder en generel 3% besparelse på alle lønbærende konti i 2019. 
 
Besparelsen blev efterfølgende tilbageført og på skolerne blev det aftalt, at midlerne 
målrettes pædagogiske og læringsrelaterede aktiviteter ud fra en konkret 
ledelsesmæssig vurdering. 
 
I den kommende budgetperiode anbefaler administrationen at genindføre halvdelen af 
den tidligere besparelse fra 2023 og fremadrettet. Dvs. at en del af besparelsen på de 
lønbærende konti i skolerne gøres permanent. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2023. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Reduktionen vil betyde et ændret service- og kvalitetsniveau. 
 
Konsekvenser for personale: 
Forslaget kan betyde en personalemæssig tilpasning dvs., fastholde færre ansatte og 
formentlig deraf følgende større opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte. 
 
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -633.000 -1.519.000 -1.519.000 -1.519.000 
Investering     
Netto reduktion -633.000 -1.519.000 -1.519.000 -1.519.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Rammebesparelse på ungeområdet 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 8 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
4.676.700 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med dette forslag lægges op til at foretage en servicereduktion af Ungdomsskolen.  
 
Hørsholm Ungdomsklub i Ungdomsskolen er et åbent tilbud for alle 13-18-årige unge i 
Hørsholm Kommune samt unge fra andre kommuner, der går i skole i Hørsholm. 
Klubben har åbent kl. 14.00-21.00 i hverdagene ca. 190 dage om året. Det er gratis for 
den unge at komme, og kræver ikke medlemskab eller tilmelding. Der er 2 faste 
medarbejdere i klubben i tidsrummet kl. 14.00-21.00. 
 
Forslaget lægger op til en generel servicereduktion af Ungdomsskolen. Det betyder, at 
Ungdomsskolen selv kan udmønte besparelsen og være med til at finde besparelsen dér, 
hvor den får mindst mulig indflydelse på tilbuddet. Besparelsen vil f.eks. kunne betyde 
en ændring i åbningstiden, ændring i antal åbningsdage eller reduktion og ændring af de 
aktiviteter, projekter og arrangementer Ungdomsskolen tilbyder de unge. 
 
Besparelsen svarer til 1,6 % af det samlede budget til Ungdomsskolen. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forudsætningen for at forslaget realiseres er, at reduktionen udmøntes indenfor den 
samlede opgaveløsning for Ungdomsskolen. 
 
Dette forslag kan realiseres 1. januar 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Afhængig af, hvordan besparelserne udmøntes, vil det få betydning for aktiviteterne 
under Ungdomsskolen.  
 
Konsekvenser for personale: 
Det samlede budget bliver mindre, og det har konsekvenser for det generelle 
serviceniveau på området, ligesom det kan have personalemæssige konsekvenser. 
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 
Investering     
Netto reduktion -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedlæggelse af Videns- og Kompetencecenter 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 9 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
1.313.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Overordnet handler Videns- og Kompetencecentrets arbejde om at udvikle den 
pædagogiske praksis, læring og udvikling på både almen- og specialområdet til gavn for 
alle børn i Hørsholm Kommunes skoler. Derfor skal Videns- og Kompetencecentret 
understøtte en øget systematik og koordinering af viden og indsatser på tværs af begge 
områder samt bidrage til et øget samarbejde, fleksibilitet og agilitet i arbejdet med børn 
og unge, der har særlige behov.  
Videns- og Kompetencecentret fokuserer på fem indsatser/tiltag: 
 

1) Vidensopbygning ift. børn med behov – fx kompetenceudvikling 
2) Lokale tiltag – lokale ønsker om viden inden for et særligt område, fx fagligt 

kursus i didaktisk øjemed/praksisfællesskaber 
3) Supervision/vejledning – muligheden for at vende helt konkrete problemstillinger 

og få specifik viden i en konkret sag  
4) Styrket forældresamarbejde - at børn og forældre oplever et tættere samarbejde 

og dialog til gavn for barnets udvikling. 
5) Gadgets til børn med behov – hjælpemidler og fysisk indretning 

 
Målgruppen for arbejdet er børn og medarbejdere i skolerne og forældre. 
 
Det foreslås at nedlægge Videns- og Kompetencecentret således, at alle midler afsat til 
Videns- og Kompetencecentret inklusive løn til koordinatorfunktionen fjernes. 
Konsekvens er, at skolerne skal fortsætte arbejdet inden for den øvrige eksisterende 
økonomi på området. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan realiseres 1. januar 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Lærere og medarbejdere på skolerne vil have mindre mulighed for at udvikle faglighed 
og viden inden for det specialiserede område til gavn for elever på både special- og 
almenområdet. 
 
 



Konsekvenser for personale: 
Koordinatorfunktionen udgør halvdelen af den pågældende medarbejders stilling. 
Medarbejderens stilling vil derfor blive reduceret med 50%. Skolerne skal fremover selv 
koordinere indsatsen. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -1.313.000 -1.313.000 -1.313.000 -1.313.000 
Investering     
Netto reduktion -1.313.000 -1.313.000 -1.313.000 -1.313.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedlægge Haver til Maver 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 10 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
200.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I budgetaftalen for 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at etablere Haver til maver, 
der både kan bruges af børn og unge, ældre i Kammerhuset, hjemmeplejen og personer 
i aktivering. Finansieringen fordeler sig således med: 

 1.000.000 kr. til anlæg og etablering af skolehaver. 
 200.000 kr. driftsudgifter 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.  

 
Haver til Maver er et gastronomisk skolehaveprogram, der blev stiftet i 2006 som 
almennyttig forening, og er i dag et omfattende tilbud med havedyrkning, udendørs 
madlavning og naturformidling for børn og unge. Der er skolehaveprojekter i 24 
kommuner og søsterprogrammer i Sverige, Nepal, Libanon og Taiwan. 
 
I samarbejde med Foreningen Haver til Maver har administrationen anlagt en skolehave 
med køkkenhaver og udekøkken til undervisning i Museumshaven. I april 2022 begyndte 
de første forløb med 10 klasser fra 3. eller 4. klassetrin fra folkeskolerne og 
mellemtrinnet fra Lundevejsskolen. Grundforløbene i skolehaven strækker sig fra marts 
til november, hvor børn dyrker, høster og tilbereder egne afgrøder som del af 
undervisningen i folkeskolen. 
 
Af de afsatte anlægsmidler er der brugt 760.000 kr. hvoraf de resterende midler er 
overført til senere år, hvor skolehaven formentligt skal flyttes. 
 
Driftsudgifterne dækker de ansvarsområder, Haver til maver varetager:  

1. Praktisk tilrettelæggelse, vedligehold og fysiske rammer, 
2. Undervisning og formidling i skolehaven 
3. Administration (møder, forberedelse og koordinering) 

 
Forslaget lægger op til at nedlægge Haver til Maver ved kontraktudløb i 2022. 
Skolehaverne og udekøkkener er etableret i Museumshaven og vil fortsat kunne 
anvendes, men Hørsholm Kommune vil skulle overtage vedligehold af de fysiske rammer 
eller alternativt genoprette området, herunder bortskaffe jord og plantekasser, borde, 



bænke mm. og så græs. Det vurderes ikke at skolerne kan anvende skolehaverne i 
samme grad og med samme udbytte uden samarbejdet med Haver til Maver. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At aftalen med Haver til Maver ikke fornyes ved udgangen af 2022. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Muligheden for generationsmøder igennem projektet udgår. 
Udeskole-tilbuddet med skolehaver udgår af undervisningen i skolerne. 
 
Konsekvenser for personale: 
 
Konsekvenser for budget: 
Der er afsat 100.000 kr. i 2023 til reetablering af de fysiske rammer i museumshaven.  
 
Anlæg 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -140.000    
Investering     
Netto reduktion -140.000    

 
Drift 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-)     
Børne- og 
Skoleudvalget 

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Erhvervs- og 
beskæftigelsesudval
get 

-40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

Social- og 
Seniorudvalgets 

-60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

Investering     
Netto reduktion -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 

 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedjustering af Skoleteknisk Afdeling 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 11 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
5.762.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Børne- og Skoleudvalget bevilger årligt 5,8 mio. kr. til driften af IT og Pædagogisk 
læringscenter (PLC) på folkeskolerne i Hørsholm Kommune. Disse midler dækker blandt 
andet: 

- Personaleudgifter til bl.a. IT-supportere 
- IT-systemer (administrative, Aula, mm.) 
- IT-miljø (reservedele, netværk, internet, mm.) 
- Medarbejdernes devices 
- Drift af mediestrategien (elevernes devices) 
- Fælles undervisningsmidler (fysiske og digitale) 

 
Med dette forslag lægges op til at nedjustere ressourcerne til fælles undervisningsmidler 
på skolerne.  
 
Folkeskolerne i Hørsholm Kommune støttes hvert år med midler til at fastholde 
kvaliteten i undervisningsmidler og i PLC.  
 
Siden 2011 er flere af midlerne i stigende grad blevet anvendt til digitale 
undervisningsplatforme, som følge af KL og regeringens indsats for styrket anvendelse af 
it i folkeskolen. I dag er fordelingen af midlerne nogenlunde: 

- 1.000.000 kr. på digitale undervisningsplatforme 
- 300.000 kr. på fysiske undervisningsmaterialer og bøger 

 
Forslaget lægger op til at reducere ressourcerne til undervisningsmidler for folkeskolerne 
i Hørsholm Kommune. Det betyder at der fremadrettet kan købes færre bøger og/eller 
digitale undervisningsmidler end der i dag. Administrationen vurderer, at reduktionen 
kan finde sted ved at samle aftalerne for digitale platforme, så der laves aftaler med 
færre udbydere om færre portaler. Tilsvarende vurderes det at være muligt at reducere 
niveauet for nyindkøbte bøger. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Skolerne udmønter besparelsen. 
 



Konsekvenser for borgerne: 
Konsekvensen vil føre til at der indkøbes færre nye bøger og klassesæt til 
skolebibliotekerne samt færre digitale hjælpemidler og undervisningsportaler. 
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen konsekvenser for medarbejdere. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Investering     
Netto reduktion -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedlæggelse af Pop-up arrangementer, Ungdomsskolen 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 12 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
100.000 kr. 
  
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I budgetaftalen for 2021-2024 tildelte aftaleparterne årligt 100.000 kr. til 
Ungdomsskolen målrettet Pop-up-arrangementer for unge i Stampen. Pop-up 
arrangementerne henvender sig til unge over 12 år og er en aftenklub, som afholdes 
hver lørdag hele sommeren. Formålet med arrangementerne er sikre, at de unge har et 
sted at mødes i weekenden. Der er i 2022 indtil videre afholdt 4 arrangementer, der alle 
finder sted på lørdage i tidsrummet kl. 17 – 23. Det er for størstedelens vedkommende 
oftest udsatte unge eller unge med flygtninge-/indvandrebaggrund, der deltager i 
arrangementet. Der er gennemsnitlig 20 – 30 deltagere ugentligt.  
 
Midlerne bruges til forplejning og aktiviteter.  
 
Med dette forslag lægges der op til at nedlægge Ungdomsskolens Pop-up-
arrangementer. Det betyder, at der fra 2023 ikke vil være noget tilbud målrettet 
kommunens unge om lørdagen.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan realiseres pr. 1. januar 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Færre tilbud målrettet unge i weekenden.  
 
Konsekvenser for personale: 
Det har ingen konsekvenser for personalet i Ungdomsskolen  
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

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

 
 

 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedjustering af tolærerordningen  

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 13 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Der er afsat 100.000 kr. i 2022 og fuldt indfaset 1.541.000 kr. årligt fra 2023 og frem.  
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Tolærertimerne har til formål at sikre en god start på indlæring samt en god og tryg 
start på skolelivet med henblik på at forebygge udfordringer i de senere klassetrin. En 
nedjustering kan have betydning for klassernes faglige og sociale udvikling. 
 
Med dette forslag nedjusteres tolærertimer i 0.klasserne. Der vil fortsat være nogle 
tolærertimer som allerede er indeholdt i skolernes ressourcetildeling. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan realiseres fra og med august 2023. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Lavere antal undervisningslektioner med tolærertimer. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der ansættes ikke yderligere personale.  
Konsekvenser for budget: 
I indeværende skoleår (2022-2023) er 7/12 allerede anvendt. Derfor ses 5/12 som 
besparelse i 2023. Den fulde effekt af besparelsen vil først være i 2024. 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -641.000 -1.541.000 -1.541.000 -1.541.000 
Investering - - - - 
Netto reduktion -641.000 -1.541.000 -1.541.000 -1.541.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Reducere ressource til børnehaveklasse (0. klasse) 
 

Politikområde: 
31 Undervisning 
 

Nr.:  
BSU 14 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
5.766.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med dette notat foreslås ressourcen til børnehaveklasser reduceret fra de nuværende 
750 fagopdelte undervisningstimer (FUV) til det vejledende timetal på 600 FUV-timer pr. 
børnehaveklasse.  
 
Historisk set har Hørsholm Kommune tildelt flere ressourcer til varetagelse af 
undervisningen i folkeskolerne, end der har været vejledende fra 
Undervisningsministeriet (UVM). På landsplan er der med folkeskolereformen kommet 
flere reguleringer i minimumstimetal, det vejledende timetal, ligesom der er kommet en 
fast længde på skoledagen for samtlige klassetrin. Hørsholm følger i dag det vejledende 
timetal på alle klassetrin med undtagelse af børnehaveklassen, som har flere fagopdelte 
undervisningstimer end det vejledende timetal. 
 
Ressourcerne til medarbejderne fordeles efter to satser: Fagopdelt Undervisning (FUV) 
og Understøttende Undervisning (UUV). Den understøttende undervisning udgør den del 
af den samlede undervisningstid, som er tilbage, når skolen har afsat tid til undervisning 
i fagene samt til de obligatoriske emner og pauser. En FUV-time indeholder blandt andet 
en større mængde tid til forberedelse, end der er til UUV-timer. 
 
De ekstra ressourcer, som skolerne pt. får, bruges blandt andet til at styrke det sociale 
og faglige fundament, ligesom den tidlige læseindlæring startes i børnehaveklassen og 
danner grundlag for den videre læse- og faglige indlæring. Endelig oplever skolerne, at 
overgangen fra daginstitution til skole i stigende grad udfordrer nogle børn, og her er de 
ekstra ressourcer med til at støtte børnene i overgangen. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2023 og udlægges til udmøntning i skolerne. 
 
 
 



Konsekvenser for borgerne: 
Konsekvensen ved reduktionen er, at eleverne i børnehaveklassen er samme tidsrum i 
skole, men med flere lektioners UUV end tidligere. Derudover vil den faglige 
undervisning og arbejdet med de sociale og trivselsmæssige aspekter blive berørt og kan 
opleves som forringelse af kvaliteten.  
 
Konsekvenser for personale: 
Da det er lønsum, der reduceres, er det op til skolerne selv at tilrettelægge 
undervisningen og den personalemæssige kapacitet.  
 
Konkret for børnehaveklasseledere vil det betyde, at de får mindre forberedelsestid og 
derfor skal undervise mere, eller at de skal have flere timer i SFO.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2022 2023 2024 2025 

Reduktion (-) -481.000 -1.153.000 -1.153.000 -1.153.000 
Investering     
Netto reduktion -481.000 -1.153.000 -1.153.000 -1.153.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Reduktion af familiebehandlerteamet 

Politikområde: 
34 Børn og unge 
med særlige 
behov 
 

Nr.:  
BSU 15 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
5.712.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politik område 34, foreslås 
det, at familiebehandlerteamet reduceres med 1 30 timers stilling.  
Familiehuset består i dag af 1 støttekontaktperson med en ansættelsesgrad på 37 
timer/ugl., samt 3 familiebehandlere og 4 psykologer, som alle har en ansættelsesgrad 
på 30 timer/ugl. Herudover en psykolog på fuld tid som varetager Anonym 
Ungerådgivning.  
 
Familiehusets får deres opgaver visiteret fra Myndighedsteamet, og består i tidlig og 
forebyggende rådgivning, vejledning og individuelle psykologsamtaler til børn, forældre 
og familier. En stor del af de opgaver der aktuelt henvises til rådgivning i Familiehuset 
omhandler vejledning i forhold til (sen)diagnostik til børn, unge og forældre, skolefravær 
og skilsmissekonflikter. Derudover ydes familiebehandling, støtte til forældre med 
anbragte børn, familieanalyser, familieintervention samt kontaktpersonordning. 
Sagsfordelingen i 2021 var: 
 

Psykologsamtaler til børn og forældre 63 

Familiebehandling og familieintervention                          20 

Støtte til forældre med anbragte børn 3 

Familieanalyse 1 

Støttekontaktpersonsordning 8 

 
Herudover er der i 2021 gennemført 2 cool kids forløb, samt individuelle samtaler og 
gruppeforløb ifm. tidlig indsats og efterfødselsreaktioner, ligesom Familiehuset har en 
åben telefonrådgivning til forældre. 
 
En reduktion i Familiebehandlerteamet vil medføre at der opgavemæssigt ikke kan tages 
så mange sager ind fra Myndighedsteamet. Samtidig er det vigtigt at Myndighedsteamet 
ikke køber tilsvarende ydelser eksternt, da der i så fald ikke vil være en besparelse.  
 



Der er således tale om en serviceforringelse i forhold til det forebyggende arbejde 
overfor børn og unge med risiko for at der kan blive behov for mere indgribende 
foranstaltninger.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At antallet af samtaler der kan tilbydes børn og familier som forebyggende indsats 
reduceres, at der indføres ventelister, og at børn og familier i større grad henvises til 
privatpraktiserende psykologer. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgerne kan/vil opleve, at de ikke får den støtte og hjælp de har behov for. 
 
Konsekvenser for personale: 
Afskedigelse af 1 medarbejder i Familiehuset. Af hensyn til opsigelsesvarsel kan der kun 
opnås halv besparelse i 2023. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -253.000 -506.000 -506.000 -506.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -253.000 -506.000 -506.000 -506.000 



Budget 2023-2026

Social- og Seniorudvalget
Forslag til råderum
Nr. Politikområde Titel 2023 2024 2025 2026

SSU 1 41 Indførelsen af robotstøvsugere i hjemmeplejen -247.000 -247.000 -247.000 -247.000
SSU 2 41 Skærpede visitationskriterier på udvalgte hjemmeplejeindsatser  -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
SSU 3 41 Ophør af klippekortsordning i hjemmeplejen -645.000 -645.000 -645.000 -645.000
SSU 4 41 Reduktion i antallet af midlertidige pladser -960.000 -1.280.000 -1.280.000 -1.280.000
SSU 5 41 Reduktion i rengøringsfrekvensen i hjemmeplejen fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000
SSU 6 41 Ændring af frekvensen for linnedskift fra hver anden uge til hver tredje uge -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
SSU 7 41 Reduktion i rengøringsfrekvensen i hjemmeplejen fra rengøring hver 3. uge til hver 4. uge   -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
SSU 8 41 Besparelse af midler til forebyggelse af ensomhed -216.000 -216.000 -216.000 -216.000
SSU 9 41 Færre aktiviteter på plejehjemmene -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

SSU 10 41 Rammereduktion på de fire plejehjem -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000
SSU 11 41 Reduktion i § 18 puljemidler -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
SSU 12 41 Priser i Sophies Køkken -196.000 -196.000 -196.000 -196.000
SSU 13 41 Kontingentbetaling på Aktivitetscentret Sophielund, Selmersbo Aktivhus og Dagcenter Breelteparken  -259.000 -259.000 -259.000 -259.000
SSU 14 41 Ansættelse af ufaglærte (anvende færre vikarer) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
SSU 15 41 Nedlæggelse af kommunens pårørendevejlederfunktion -199.000 -265.000 -265.000 -265.000
SSU 16 41 Kørsel til Aktivitetscenter Sophielund -135.000 -270.000 -270.000 -270.000
SSU 17 41 Reduktion i tilskud til Seniorrådet -160.000 -160.000 -160.000
SSU 18 41 Udbud af indsatsen tøjvask til hjemmeboende borgere og indførelse af brugerbetaling 0 0 0 0
SSU 19 41 Omlægning af akutfunktion til hjemmesygeplejen -1.000.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000
SSU 20 41 Skærpede visitationskriterier på visitation til plejehjem -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
SSU 21 41 Ophøre med at være Bronze-mærket i økologi -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
SSU 22 41 Tilbagerulning af tilbud om kørsel til genoptræning efter §86 i Serviceloven -130.000 -390.000 -390.000 -390.000
SSU 23 41 Lukning af Selmersbo Aktivhus -548.000 -730.000 -730.000 -730.000
SSU 24 42 Reduktion/opbremsning af udgifter til botilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 105/85 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
SSU 25 44 Færre forlægelser af genoptræningsforløb -144.000 -193.000 -193.000 -193.000
SSU 26 44 Reduktion i vedligeholdelsestræning på De Midlertidige Pladser -150.000 -200.000 -200.000 -200.000
SSU 27 44 Øget brugerbetaling på selvtræning -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
SSU 28 44 Mere individuel træning omlægges til holdtræning -188.000 -250.000 -250.000 -250.000

I alt -15.319.000 -16.793.000 -16.633.000 -16.793.000



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Indførelse af robotstøvsugere i hjemmeplejen 
 

Politikområde: 
41 Ældre, 
Sundhed 

Nr.:  
SSU 1 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
 
I Hørsholm kommune er der ca. 700 borgere, der er visiteret til rengøring. Langt de fleste får 
foretaget støvsugning, der er estimeret til at tage 15 minutter. 
 
I nogle kommuner er der indført en ordning, hvor borgerne er blevet bedt om at anskaffe en 
robotstøvsuger, hvorved hjemmeplejen ikke skal udføre støvsugning for borgeren. 
 
Administrationen vurderer, at ca. 33% af de borgere, der er visiteret til støvsugning, vil kunne 
betjene en robotstøvsuger og dermed vil være omfattet af forslaget. En besparelse på 15 minutter 
pr. besøg hos 33% af de borgere, der modtager rengøring, vil medføre besparelse på følgende beløb 
- afhængig af hvilken frekvens for rengøring der besluttes i de øvrige handleplansforslag: 
 
Ved rengøringsfrekvens hver anden uge: 476.000 kr. 
Ved rengøringsfrekvens hver tredje uge: 324.000 kr. 
Ved rengøringsfrekvens hver fjerde uge: 247.000 kr. 
 
Idet robotstøvsugere er klassificeret som et almindeligt forbrugsgode kan kommunen bede borgeren 
om at anskaffe en sådan. Gennemførsel af dette forslag vil derfor ikke give udgifter for kommunen. 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen særlige forudsætninger 

Konsekvenser for borgerne: 
 Borgere, der hidtil har fået støvsuget og som kan betjene en robotstøvsuger, vil blive bedt 

om at anskaffe og betjene robotstøvsugeren, og borgere kan opleve det som et fald i 
serviceniveau. 

Konsekvenser for personale: 
 Forslaget vil blive realiseret gennem omplacering/tilpasning af medarbejdere i 

hjemmeplejedistrikterne, så de medarbejderressourcer, der er til rådighed, bruges til de 
opgaver, hvor der er det største behov. 

Konsekvenser for budget: 
  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  
2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 

Investering         

Netto reduktion -247.000  -247.000  -247.000  -247.000 

 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Skærpede visitationskriterier på udvalgte 
hjemmeplejeindsatser  
 

Politikområde: 
41 Ældre, 
sundhed 

Nr.:  
SSU 2 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Visitationens samlede budget er ca. 64.730.000 kr. (budget 2022) 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen fremlægger, i lyset af de udmeldte budgetforudsætninger på SOMs 
område, et råderumsforslag med en skærpelse af de nuværende visitationskriterier til 
indsatser i hjemmeplejen under servicelovens § 83, personlig pleje og praktisk hjælp. 
Forslaget indebærer dels, at den fremtidige visitation/adgang til indsatserne skærpes for 
nye borgere, dels at borgere, der allerede modtager indsatser, revisiteres ud fra de 
skærpede kriterier.  
Forslaget betyder, at adgangen til indsatserne skærpes. 
 
Skærpede visitationskriterier  
Reduktionsforslaget indebærer, at administrationen under opdateringerne af 
kvalitetsstandarderne for 2022 gennemgår de nuværende visitationskriterier i forhold til 
adgangen til den enkelte indsats - med det formål at skærpe kriterierne for, hvornår en 
borger kan blive visiteret til en indsats. 
Alle indsatser under servicelovens § 83, personlig pleje og praktisk hjælp vil blive 
gennemgået, og på de indsatser, hvor det er muligt, vil visitationskriterierne blive 
skærpet dels ud fra en sundhedsfaglig vurdering dels med blik for andre kommuners 
visitationskriterier på området. 
 
De skærpede visitationskriterier vil herefter komme til at indgå i administrationens 
oplæg til kvalitetsstandarderne for 2023, som hvert år behandles og godkendes af 
Kommunalbestyrelsen i december måned. 
 
Kvalitetsstandarden på indsatserne rengøring, nødkald og visitation til ældrebolig vil 
blive gennemgået og fremlagt til politisk godkendelse allerede i 2022, således at de 
skærpede visitationskriterier på de tre indsatser kan benyttes ved revisitationer i 2022. 
 
De skærpede visitationskriterier på udvalgte indsatser vil betyde, at færre borgere vil 
blive visiteret til indsatserne og at adgangen til indsatsen dermed begrænses. 
 
Revisitation 
Administrationen vil ligeledes benytte de skærpede visitationskriterier, når de borgere, 
der i dag modtager indsatser af hjemmeplejen revisiteres. Visitationen vil kunne 



revisitere efter de nye visitationskriterier og kvalitetsstandarder, når de er godkendt ved 
årsskiftet. 
 
Derudover vil visitationen allerede i 2022 gennemgå visitationer og revisitere hos de 
nuværende borgere ud fra de skærpede visitationskriterier på de tre nævnte områder, 
som godkendes i 2022. 
 
Visitationen revisiterer samt øger og mindsker tid og frekvens på visiterede indsatser 
hos borgerne løbende i samarbejde med hjemmeplejen - og har især fokus på de 
borgere, der modtager mange indsatser. 
Revisitationer er lovpligtige og skal foretages minimum en gang årligt hos visiterede 
borgere, men revisitationerne er ikke blevet foretaget systematisk hos alle borgere 
under Corona-pandemien.  
Der er derfor svært at forudse, hvorvidt den enkelte revisitation hos en borger resulterer 
i en nedgang i visiterede indsatser, fordi borgeren er blevet mere selvhjulpen - eller 
hvorvidt den resulterer i en stigning i visiterede indsatser, fordi den enkelte borgers 
funktionsniveau er faldet. 
Administrationen kan derfor ikke pt vurderer, hvad revisitationerne vil betyde 
økonomisk. 
Revisitationerne vil blive foretaget hos en række af de nuværende borgere i den 
nærmeste fremtid, og vil i første omgang fokuseres hos borgere med rengøringsindsats, 
hvor der vil blive revisiteret ud fra den skærpede kvalitetsstandard, når den er politisk 
godkendt. 
Administrationen vil følge udviklingen på forløbet. 
 
For al visitation og revisitation gælder det, at visitationen foretages ud fra en konkret, 
individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, og det vil også 
være tilfældet fremadrettet. Derudover er kommunens myndighedsopgave altid 
rammesat ud fra gældende lovgivning. 
 
Borgere, der henvender sig til visitationen for første gang, vil som i dag blive tilbudt et 
rehabiliteringsforløb under servicelovens § 83a, inden der visiteres til praktisk hjælp eller 
personlig pleje. Administrationen arbejder fortsat med et fokus på 
rehabiliteringsforløbene, og det forventes at der fremtidig vil kunne forebygges flere 
visitationer til personlig pleje og praktisk hjælp med rehabiliteringsforløb.  
 
Administrationen har ikke noget beregningsgrundlag, der kan ligge til grund for 
råderumsforslaget. På baggrund af de nuværende budgetforudsætninger foreslår 
administrationen, at forslaget indebærer et råderum på 1 mio. kr. 
 



Råderummet vil primært kunne effektueres i 2023 og muligvis i slutningen af 2022 alt 
efter hvad effekten bliver efter revisitationerne af nuværende borgere. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

 Besparelsesforslaget forudsætter, at der pågår et arbejde omkring definering af 
visitationskriterier for indsatser under servicelovens § 83 personlig pleje og 
praktisk hjælp. 

 
Konsekvenser for borgerne: 

 Med skærpede visitationskriterier vil færre borgere fremadrettet få tildelt hjælp, 
og flere borgere vil kunne få mindre hjælp sammenlignet med i dag. 

 Færre borgere vil blive visiteret til kommunens indsatser, fx rengøring og tøjvask 
sammenlignet med i dag, hvilket vil betyde, at borgere vil opleve et lavere 
serviceniveau. 

 En strammere visitationsindsats kan medføre et højere antal klager over 
afgørelserne.  

 Forslaget vil derfor også kunne betyde at flere klager vil blive anket i 
ankestyrelsen. 
 

Konsekvenser for personale: 
 Forslaget vil blive realiseret via den aktivitetsbasserede afregning, og kan betyde 

en nednormering af medarbejdere i hjemmeplejen. 
 Forslaget vil ikke betyde afskedigelser i hjemmeplejen, i Breelteparken eller hos 

private leverandører, men vil kunne medvirke til at vikarforbruget mindskes. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-)     
Investering     
Netto reduktion -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen 
 

Politikområde: 
41 Ældre, 
sundhed 

Nr.:  
SSU 3 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
645.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune har bibeholdt den tidligere pulje til en klippekortsordning i 
hjemmeplejen, der i 2017 overgik fra at være en puljeordning til at blive reguleret over 
kommunes bloktilskud. 
 
Med baggrund i budgetvedtagelse for 2020 og Social- og Seniorudvalgets efterfølgende 
disponering af midlerne blev midlerne fra den tidligere klippekortsordning en overgang 
benyttet til indsatsen omsorg og aktivitet, som blev implementeret i 2020/2021. 
 
Med vedtagelsen af budget 2022 blev det besluttet at genindføre en ikke-bureaukratisk 
klippekortsordning for borgere visiteret til mere end 13 timers hjemmepleje, så de igen 
selv kan disponere over 30 minutters hjælp om ugen. 
 
Ophør af klippekortsordningen vil betyde, at der ikke længere gives mulighed for, at 
borgerne vil kunne få oplevelser/ekstra indsatser ved at benytte ”klippene” til dette. 
Nedlæggelse af klippekortsordningen for borgere i eget hjem vil således alene berøre de 
borgere, der har modtaget ekstra ydelser efter eget valg. På nuværende tidspunkt er der 
37 borgere, der benytter sig af ordningen. 
 
Indsatsen er ikke lovpligtig og altså en ”kan” opgave. 
 
Administrationen vurderer, at det vil kunne lade sig gøre at afskaffe ordningen med 
klippekort. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Muligheden for at give målgruppen af borgere, der har mere end 13 timers 
hjemmepleje, 30 minutters selvvalgt hjælp om ugen, bortfalder. 
 
 
 



Konsekvenser for personale: 
Forslaget vil blive realiseret gennem tilpasning af medarbejdernes opgaver i de tre 
dagdistrikter og vil betyde færre timer til nogle af fritvalgsleverandørerne. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -645.000 -645.000 -645.000 -645.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -645.000 -645.000 -645.000 -645.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023   

Titel:   
Reduktion i antallet af midlertidige pladser  

Politikområde:  
41  

Nr.:   
SSU 4 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):  
  
Det samlede budget for de midlertidige pladser er 21.936.000 kr.  
  
Nærmere beskrivelse af forslaget:   
Nærværende råderumsforslag er en opdatering af råderumsforslag SSU 6 fra budget 2021-
2024.  
   
Hørsholm Kommune har i dag 34 midlertidige pladser, hvoraf 3 boliger benyttes til 
gæstepladser. Reduktionsforslaget indebærer, at antallet af midlertidige pladser reduceres 
med 7 pladser, således at det samlede antal pladser udgør i alt 27 pladser. 
   
Overvejelser omkring kapacitet  
KLK opgjorde i kommunens plejeboliganalyse fra 2018 kommunens andel af midlertidige 
pladser til 15 %, hvilket er højere end både de kommuner, som Hørsholm normalt 
sammenligner sig med, (9,8 %), og landsgennemsnittet, (6,8 %).   
En højere andel af midlertidige pladser betyder, at kommunen har en større grad af 
fleksibilitet, dels i forhold til hurtigt at imødekomme plejekrævende borgeres behov for fx 
aflastning af kortere varighed, dels i forhold til at kunne hjemtage de borgere, der 
udskrives fra hospitalet, men ikke kan udskrives til eget hjem.   
   
Anvendelse af midlertidige pladser  
Pladserne benyttes bl.a. til døgngenoptræning ved behov for genoptræning efter 
serviceloven eller sundhedsloven. Pladserne benyttes ligeledes - og i høj grad - til at 
hjemtage borgere efter en hospitalsindlæggelse, hvis borgeren ikke kan udskrives til eget 
hjem. Endelig er det pt. nødvendigt at benytte pladserne til borgere, der venter på en 
plejebolig, og som ikke kan vente i eget hjem.    
Efter indlæggelse på de midlertidige pladser er 53 % af borgerne i 2021 udskrevet til eget 
hjem, mens 17,5 % er flyttet i en plejebolig. Ca. 5 % er flyttet i ældrebolig eller andet, og 
23 % er afgået ved døden.  
De midlertidige pladser skal ses i sammenhæng med kommunens samlede serviceadgang 
– og dermed i sammenhæng med bl.a. kommunens dækningsgrad på plejeboliger og 
kapacitet i hjemmeplejen. Færre midlertidige pladser vil påvirke ressourcetrækket i 
hjemmeplejen, efterspørgslen på plejeboliger og muligheden for at undgå ”ventedage” 
efter færdigbehandling på hospitalerne. De eventuelle økonomiske konsekvenser heraf er 
ikke medtaget i forslaget. 
   
Effektuering 
Med udgangspunkt i normering på de midlertidige pladser vurderes det, at en reduktion 
med 7 pladser vil nedsætte behovet for normering med 1 dagvagt og 1 aftenvagt alle 
ugens dage. Nattevagten kan ikke skæres ned, idet den i forvejen er reduceret til det 
mindst mulige.  
Forudsætninger for realisering af forslaget:   
 Som beskrevet ovenfor kan lukning af midlertidige pladser påvirke ressourcetrækket i 

hjemmeplejen og efterspørgslen på plejeboliger.  
 Der vil i højere grad end i dag, kunne forekomme ventetid på at blive indlagt på en 

midlertidig plads, hvilket bl.a. kan medføre en øget udgift til finansiering af 
færdigbehandlede borgere på hospitalet, til borgere der ikke kan udskrives til eget 
hjem.   



 Det indtænkes ikke i forslaget at benytte pladserne til andre formål, og pladserne kan 
derfor genåbnes med en budgetregulering.  

Konsekvenser for borgerne:  
Længere ventetider for borgere, som har behov for et ophold på de midlertidige pladser - 
det gælder både ved udskrivelse fra hospital, hvis borgeren er døende, og hvis pårørende 
skal aflastes (gæsteophold). Det vil formentlig medføre øgede udgifter til 
færdigbehandlede, som ikke kan udskrives fra hospitalerne til eget hjem, men har brug for 
et midlertidigt ophold. Pt. har Hørsholm Kommune ingen borgere, der ligger 
færdigbehandlede på hospitalerne. Desuden vil det betyde, at der vil være borgere, der 
ikke kan komme på ophold for at aflaste familien. 
 
Konsekvenser for personale:  
 Forslaget vil blive realiseret gennem tilpasning af medarbejdere på de midlertidige 

pladser, så vidt muligt ved naturlig afgang.  
Konsekvenser for budget:  
  

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr.   

2023  2024 2025  2026  

Reduktion (-)  -960.000 kr.  -1.280.000 kr.  -1.280.000 kr.  -1.280.000 kr.  
Investering          
Netto reduktion  -960.000 kr.  -1.280.000 

kr.  
-1.280.000 

kr.  
-1.280.000 

kr.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:    
Reduktion i rengøringsfrekvensen i hjemmeplejen fra 
rengøring hver 2. uge til hver 3. uge 

Politikområde:   
41 Ældre, 
Sundhed 

Nr.:    
SSU 5 
   

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):   
   
Budget for hjemmeplejen, rehabiliteringsteam, private leverandører og Breelteparkens 
hjemmepleje: 64.730.000 kr.   
   
Nærmere beskrivelse af forslaget:    
 
Forslaget indebærer, at frekvensen på rengøring i hjemmeplejen ændres fra hver 2. uge 
(25 rengøringer om året) til hver 3. uge (17 gange rengøringer om året), svarende til en 
reduktion på 8 rengøringer om året.   
   
Social- og Seniorudvalget hævede serviceniveauet på rengøring pr. 1. maj 2020 ved at øge 
frekvensen fra rengøring hver tredje uge til hver anden uge.  Opjusteringen blev 
finansieret med 700.000 kr. fra bloktilskudsmidler fra den tidligere værdighedspulje 
samt med 700.000 kr. fra puljemidlerne fra bemandingspuljen, som overgår til 
bloktilskudsmider fra 2022. Udgiften til opjusteringen var på i alt 1,4 mio. kr. årligt.   
   
Med dette forslag tilbagerulles serviceniveauet til en rengøringsfrekvens på hver 3. uge, og 
der opnås en besparelse på 1,4 mio. kr.  
   
Der er ca. 700 borgere, der modtager rengøring af den kommunale hjemmepleje, 
Breelteparkens hjemmepleje eller en af de godkendte fritvalgsleverandører.     
   
Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens 
ressourcer og behov. Dette betyder, at de borgere, der har et særligt behov, som ikke kan 
dækkes med kommunens politisk besluttede serviceniveau, vil blive visiteret til ydelsen ud 
fra en frekvens, der matcher borgerens behov.   
    
For sammenligning af serviceniveau med andre kommuner, se nedenstående skema.  
   
Kommuner   Frekvens på rengøring 

2021  
Hørsholm   Hver 2. uge   
Allerød   Hver 3. uge   
Helsingør   Hver 2. uge   
Hillerød   Hver 3. uge   
Fredensborg   Hver 2. uge   
Halsnæs   Hver 2. uge   
Frederikssund   Hver 2. uge   
  
Det kan i forbindelse med ovenstående oplyses, at man i Allerød Kommune i forbindelse 
med budgetproces 2023-2026 har fremsat forslag om en reduktion i interval for rengøring 
i eget hjem fra nuværende hver 3. uge til hver 4. uge.  
 
Besparelsen realiseres gennem omplacering/tilpasning af medarbejdere i 
hjemmeplejedistrikterne, så de medarbejderressourcer, der er til rådighed, bruges til de 



opgaver, hvor der er det største behov, samt ved færre udgifter til fritvalgsleverandørerne, 
der vil levere færre timer under rengøringsindsatsen.   
   
Forudsætninger for realisering af forslaget:    
Forslaget kan umiddelbart realiseres med fuldt beløb. 
   
Konsekvenser for borgerne:   

 Borgere, der modtager rengøring vil opleve et lavere serviceniveau.    
 De borgere, der ud fra en konkret individuel vurdering har brug for en højere 
frekvens, kan visiteres til at modtage indsatsen hyppigere.    

   
Konsekvenser for personale:   

 Forslaget vil blive realiseret gennem omplacering/tilpasning af medarbejdere i 
hjemmeplejedistrikterne, så de medarbejderressourcer, der er til rådighed, bruges 
til de opgaver, hvor der er det største behov.  

Konsekvenser for budget:   
   

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr.    

2023  2024  2025   2026   

Reduktion (-)   -1.400.000   -1.400.000   -1.400.000   -1.400.000   
Investering               
Netto reduktion   -1.400.000   -1.400.000   -1.400.000   -1.400.000   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Ændring af frekvensen for linnedskift fra hver anden uge 
til hver tredje uge 

Politikområde: 
41 Ældre, 
Sundhed 

Nr.:  
SSU 6 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Budget for hjemmeplejen, rehabiliteringsteam, private leverandører og Breelteparkens 
hjemmepleje: 64.730.000 kr.   
 
Det foreslås, at frekvensen for borgere, der er visiteret til linnedskift, ændres fra hver anden uge (25 
besøg om året) til hver tredje uge (17 besøg om året). 
Pt. er 380 borgere visiteret til linnedskift. Heraf er 5 borgere visiteret til linnedskift hver uge. 
Hvis det forudsættes, at 50% af de resterende borgere får ændret frekvensen til hver tredje uge kan 
der spares 90.000 kr./år 
 
Frekvensen for linnedskift bør følge frekvensen for rengøring, idet disse indsatser meget ofte 
udføres i forbindelse med hinanden. 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen yderligere forudsætninger 

Konsekvenser for borgerne: 
 Borgere, der modtager hjælp til linnedskift vil opleve et lavere serviceniveau.    

 
Konsekvenser for personale: 

 Forslaget vil blive realiseret gennem omplacering/tilpasning af medarbejdere i 
hjemmeplejedistrikterne, så de medarbejderressourcer, der er til rådighed, 
bruges til de opgaver, hvor der er det største behov.  

Konsekvenser for budget: 
  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  
2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 

Investering         

Netto reduktion -90.000  -90.000  -90.000  -90.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:    
Reduktion i rengøringsfrekvensen i hjemmeplejen fra 
rengøring hver 3. uge til hver 4. uge   

Politikområde:   
   
41 Ældre, 
Sundhed 

Nr.:    
   
SSU 7   

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):   
   
Budget for hjemmeplejen, rehabiliteringsteam, private leverandører og Breelteparkens 
hjemmepleje: 64.730.000 kr.   
   
Nærmere beskrivelse af forslaget:    
 
Forslaget indebærer, at frekvensen på rengøring i hjemmeplejen ændres fra hver 3. uge 
(17 rengøringer om året) til hver 4. uge (13 gange rengøring om året), svarende til en 
reduktion på 4 rengøringer om året.  
 
Gennemførslen af dette forslag forudsætter at forslaget om at reducere 
rengøringsfrekvensen fra hver 2. uge til hver 3. uger er gennemført. 
 
Med dette forslag foreslås det, at serviceniveauet yderligere nedjusteres til 
en rengøringsfrekvens på hver 4. uge, og der dermed opnås en yderligere besparelse på 
0,7 mio. kr.  
   
Der er ca. 700 borgere, der modtager rengøring af den kommunale hjemmepleje, 
Breelteparkens hjemmepleje eller en af de godkendte fritvalgsleverandører.     
   
Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens 
ressourcer og behov. Dette betyder, at de borgere, der har et særligt behov, som ikke kan 
dækkes med kommunens politisk besluttede serviceniveau, vil blive visiteret til ydelsen ud 
fra en frekvens, der matcher borgerens behov.   
    
For sammenligning af serviceniveau med andre kommuner, se nedenstående skema.  
   
Kommuner   Frekvens på rengøring 

2021  
Hørsholm   Hver 2. uge   
Allerød   Hver 3. uge   
Helsingør   Hver 2. uge   
Hillerød   Hver 3. uge   
Fredensborg   Hver 2. uge   
Halsnæs   Hver 2. uge   
Frederikssund   Hver 2. uge   
  
Det kan i forbindelse med ovenstående oplyses, at man i Allerød Kommune i forbindelse 
med budgetproces 2023-2026 har fremsat forslag om en reduktion i interval for rengøring 
i eget hjem fra nuværende hver 3. uge til hver 4. uge.  
 
 
Besparelsen realiseres gennem omplacering/tilpasning af medarbejdere i 
hjemmeplejedistrikterne, så de medarbejderressourcer, der er til rådighed, bruges til de 



opgaver, hvor der er det største behov, samt ved færre udgifter til fritvalgsleverandørerne, 
der vil levere færre timer under rengøringsindsatsen.   
   
Forudsætninger for realisering af forslaget:    
Forslaget kan umiddelbart realiseres med fuldt beløb. 
   
Konsekvenser for borgerne:   

 Borgere, der modtager rengøring vil opleve et lavere serviceniveau.    
 De borgere, der ud fra en konkret individuel vurdering har brug for en 
højere frekvens, kan visiteres til at modtage indsatsen hyppigere.    

   
Konsekvenser for personale:   

 Forslaget vil blive realiseret gennem omplacering/tilpasning af medarbejdere i 
hjemmeplejedistrikterne, så de begrænsede personaleressourcer bruges til de 
rigtige opgaver.  

Konsekvenser for budget:   
   

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr.    

2023  2024  2025   2026   

Reduktion (-)   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   
Investering               
Netto reduktion   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Besparelse af midler til forebyggelse af ensomhed 
 

Politikområde: 
41 
 

Nr.:  
SSU 8 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
I 2022 er budgettet 183.700 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunerne er forpligtede til, jf. ”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for 
ældreplejen”, at beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte blandt andet 
bekæmpelse af ensomhed i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre borger.  
  
I forbindelse med opdateringen af Hørsholm Kommunes værdighedspolitik i december 
2019, tilkendegav Kommunalbestyrelsen, at værdighedspolitikken skal sætte retning og 
være det overordnede mål for det nuværende og kommende arbejde på ældreområdet. 
Hørsholm Kommune har derudover et ønske om at investere yderligere i arbejdet med 
ensomhed, jf. ældrepolitikken ”Hørsholm Hele Livet”, hvor delmål otte indeholder en 
række indsatser, der skal reducere ensomheden blandt kommunens ældre borgere 
 
I finanslovsaftalen for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til 
bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. 
Midlerne blev udmøntet som et særtilskud (bloktilskud) til kommunerne på baggrund af 
nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. 
Særtilskuddet blev i forbindelse med for budget 2022 tildelt Social- og Seniorudvalget.  
 
I budget 2022 blev der afsat 300.000 kr. til forebyggelse af ensomhed. Heraf blev 
84.000 kr. øremærket et abonnement til online-platformen Boblberg. Abonnementet 
løber til og med 2024 og er i perioden uopsigeligt. De resterende 216.000 kr. blev 
øremærket udvidelse af indsatsen forebyggende hjemmebesøg – heraf er 30.000 kr. 
brugt til projekt ”haver til maver” i 2022. 
 
Planen med budgettet til udvidelse af indsatsen forebyggende hjemmebesøg er dels at 
ændre henvendelsesformen til borgerne, så flere tager i mod tilbuddet, og dels at udvide 
tilbudsformerne. 
  
Administrationen vurderer, at midlerne afsat til udvidelse af forebyggende hjemmebesøg 
kan tilbagerulles med effekt i indeværende år. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget kan umiddelbart realiseres. 
 



Konsekvenser for borgerne: 
Det vil ikke være muligt at udvide den forebyggende indsats i forhold til bekæmpelse af 
ensomhed, og der vil ikke være flere borgere, der tager imod tilbuddet om forebyggende 
hjemmebesøg. 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -216.000 -216.000 -216.000 -216.000 
Investering     
Netto reduktion -216.000 -216.000 -216.000 -216.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Færre aktiviteter på plejehjemmene 

Politikområde: 
41 
 

Nr.:  
SSU 9 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

3.600.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Plejehjemmene sikrer, at beboerne har mulighed for at leve et aktivt liv og deltage i de 
aktiviteter og arrangementer, der finder sted på plejehjemmet. Fælles for aktiviteterne 
på plejehjemmene er, at de planlægges og gennemføres med udgangspunkt i de 
beboere, der bor på det enkelte plejehjem, og at aktiviteterne har til formål at aktivere 
og stimulere beboerne fysisk, psykisk og socialt.  
  
Aktiviteterne kan være individuelle og integrerede i andre indsatser, fx personlig pleje og 
praktiske opgaver, hvor personalet stimulerer beboeren til at træne/vedligeholde 
eksisterende færdigheder. Aktiviteterne kan også foregå i grupper, hvor beboerne 
samles om en fælles aktivitet, der fx vækker minder eller aktiverer borgerne fysisk.  
  
Aktiviteterne kan variere fra ture ud af huset til samværsgrupper og individuelt 
tilrettelagte aktiviteter på plejehjemmet, fra banko til særlige hyggestunder.  
  
Aktiviteterne er forskellige fra plejehjem til plejehjem og bliver planlagt i samarbejde 
med beboerne ud fra et fagligt blik på, hvilke aktiviteter der tilgodeser beboernes behov 
og med baggrund i beboernes ønsker.  
  
På plejehjemmene er der ansat aktivitetsmedarbejdere til at understøtte aktiviteter på 
stedet.  
 
Forslag 
Administrationen vurderer, at der kan reduceres i niveauet for aktiviteter til beboere på 
plejehjem, svarende til 1.000.000 kr. Det vil være op til det enkelte plejehjem, hvordan 
reduktionen forvaltes.  
  
Administrationen vurderer, at frivillige kan engageres i at afvikle nogle aktiviteter for 
beboere på plejehjemmene. Det vil alene være aktiviteter, der ikke kræver 
medarbejdere med sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesbaggrund.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Såfremt det bliver nødvendigt at opsige medarbejdere, vil der være en 
opsigelsesperiode. 

  



Konsekvenser for borgerne: 
Reduktion i aktiviteter på plejehjemmene vil betyde, at beboerne vil blive tilbudt færre 
aktiviteter.  
 
Konsekvenser for personale: 
Det kan blive nødvendigt at afskedige medarbejdere, men i den nuværende 
rekrutteringssituation vil det næppe være nødvendigt.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -1.000.0000 -1.000.0000 -1.000.0000 -1.000.0000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -1.000.0000 -1.000.0000 -1.000.0000 -1.000.0000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag   

Titel:   
Rammereduktion på de fire plejehjem 

Politikområde:  
41, Ældre, sundhed  
  

Nr.:   
SSU 10 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):  
Samlet budget på kommunens fire plejehjem: 125.320.321 kr.  
  
Nærmere beskrivelse af forslaget:   
Administrationen lægger, i lyset af de udmeldte budgetforudsætninger på SOMs område, et 
råderumsforslag frem, hvor der reduceres i rammen til kommunens fire plejehjem med 
udgangspunkt i SOMs budgetmodel.  
 
Forslaget er identisk med forslag fra budgetproces 2022-2025, dog med opdatering af 
driftsbudgettet. 
 
Der foreslås en reduktion i plejehjemmenes budgetter på 3,75 mio. kr. ud af et samlet 
budget på knap 120 mio. kr.  
 
SOMs budgetmodel indebærer bl.a., at plejehjemmene tildeles budget til 
medarbejdernormering efter en rammestyringsmodel, og at antallet af medarbejdere på 
arbejde over døgnet og ugen varierer afhængigt af konkrete forhold på det enkelte 
plejehjem. Der kan fx være tale om plejehjemmets fysiske rammer, 
beboersammensætningen og beboernes behov.  
Det kan betyde, at der vil være brug for færre medarbejdere i fremmøde i nogle af døgnets 
ydertimer, hvis boligerne er placeret på en lang gang, end hvis boligerne er placeret i 
mindre og adskilte bo-enheder eller på flere etager. Det betyder også, at normeringen over 
døgnet kan ændre sig løbende. Hvis der fx er en beboer, der har behov for meget hjælp om 
aftenen, vil der kunne flyttes ressourcer fra dagvagten til aftenvagten i en periode.  
Beregningen af den foreslåede reduktion er udarbejdet ud fra budgetmodellens nøgle om 
fordeling af plejehjemmenes budgetter og er bygget op omkring en reduktion i den variable 
normering, som består af plejepersonale, sygeplejersker, rengøringsassistenter m.v. Den 
samlede reduktion i plejehjemmenes budgetter på 3,75 mio. kr. indebærer en reduktion på 
15.900 kr. pr. plads og medfører, at det gennemsnitlige budget pr. plads reduceres fra 
584.978 kr. til 569.088 kr. pr. år. 
 
Reduktionen på de ca. 15.900 kr. pr. plads betyder en reduktion på 0,04 årsværk (social- og 
sundhedshjælper) pr. beboer – dette svarer til en samlet reduktion på fx 2,21 årsværk 
(social- og sundhedshjælper) på Sophielund plejehjem med 60 beboere: 

 



Det vil som følge af rammebudgetteringen være op til den enkelte centerhjem at vurdere, 
hvordan en evt. reduktion i budgettet mere konkret skal udmøntes. 
En vedtagelse af råderumsforslaget vil indebære, at den enkelte beboer vil kunne opleve 
serviceforringelser, da antallet af beboere, som den enkelte medarbejder skal varetage 
plejen af, øges.  
 
Alternativt til ovenstående forslag kan man vælge at realisere en del af forslaget, så 
reduktionerne på plejehjemmene mindskes. Nedenfor fremgår to alternativer til selve 
råderumsforslaget:  
 
Alternativ 1: rammereduktion 2,5 mio. kr. 

 
Alternativ 2: rammereduktion 1,25 mio. kr. 

  
Forudsætninger for realisering af forslaget:   
Beregningen er udarbejdet ud fra budgetmodellens nøgle om fordeling af plejehjemmenes 
budgetter.   
  
Konsekvenser for borgerne:  

 Beboerne på plejehjemmene og pårørende vil opleve serviceforringelser via en 
lavere normering.  

  
Konsekvenser for personale:  

 Forslaget forventes fortrinsvist at kunne realiseres gennem naturlig afgang og 
vakancer, men kan betyde afskedigelser/omplaceringer.  

Konsekvenser for budget:  
  

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.   

2022 2023  2024  2025  

Reduktion (-)  -3.750.000  -3.750.000  -3.750.000  -3.750.000  
Investering          
Netto reduktion  -3.750.000  -3.750.000  -3.750.000  -3.750.000  

  
 

 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Reduktion i § 18 puljemidler 

Politikområde: 
41 Ældre, 
Sundhed 

Nr.:  
SSU 11 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
I 2022 udgør § 18 puljen 403.000 kr. 
  
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kommunalbestyrelsen har, i henhold til servicelovens § 18, stk. 2, pligt til at samarbejde 
med frivillige, sociale organisationer eller foreninger. Formålet er at fremme samarbejdet 
mellem kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode 
rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale 
organisationer og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.  
  
Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde – 
den såkaldte § 18-støtte. Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen 
et tilskud fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med pris- og lønudviklingen.   
  
Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige 
sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke er fastsat i serviceloven, 
hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt 
socialt arbejde. Det forudsættes dog generelt, at kommunerne samlet set anvender 
tilskuddet til det frivillige sociale arbejde.  
  
I 2022 udgør § 18 puljen 403.000 kr., hvoraf 3.500 kr. er afsat til annoncering i 
Ugebladet. I april 2022 modtog administrationen 21 ansøgninger, og Social- og 
Seniorudvalget besluttede at fordele § 18 midlerne på følgende måde: 
 

Forening Besluttet 
beløb, t.kr. 

Hjerteforeningen 30 
Blixen Klub 1 15 
Den boligsociale fond 0 
Naboskab, Fællesskab, Følgeskab 15 
Hørsholm spiser sammen 10 
Ressourcegruppe bag Naboskab, Fællesskab, Følgeskab 20 
RepairCafé 10 
L'hombre Logen 7 
Musikalsk Potpourri 50 
Hemingway Club 35 
Osteoporoseforeningen 0 



Veterancafé 10 
Blixen Klub 2 15 
Vilde Svaner 10 
FitforKids 28 
Menighedspleje 10 
Mad med hjertet 25 
Stjernerne pårørendegruppe 10 
Røde Kors (udflugt) 20 
Røde Kors (Ukrainske flygtninge) 40 
Breelteparkens beboere 10 
Forening for Pensionister og Efterlønnere 6 
Plejecenter Vennerne 20 
I alt 396 

 
Administrationen vurderer, at § 18 midler til lokalt frivilligt, socialt arbejde kan 
reduceres med 150.000 kr., så puljen fra 2023 og frem vil udgøre 253.000 kr. pr. år. 
  

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres.  
  

Konsekvenser for borgerne: 
Der bliver færre midler til støtte af lokalt frivilligt, socialt arbejde.  
  
Konsekvenser for personale: 
Ingen konsekvenser ved reduktion i §18 midler, da udgifter til administrationen vil være 
uændret uanset beløbets størrelse.  
  

Konsekvenser for budget: 
  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  
2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 

Investering         

Netto reduktion -150.000  -150.000  -150.000  -150.000 

 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Priser i Sophies Køkken 

Politikområde: 
41 
 

Nr.:  
SSU 12 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Det samlede budget til Aktivitetscentret Sophielund er på 4.300.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Aktivitetscentret Sophielund driver restauranten Sophies Køkken, som brugere af 
aktivitetscentret og øvrige borgere kan benytte. Priserne i restauranten er fastsat på 
baggrund af råvarepriser og produktionsomkostninger. Lønninger til tre medarbejdere i 
køkkenet - herunder to kokke - finansieres af kommunen. Sophies Køkken har en 
omsætning på 725.000 kr. årligt. 
 
Administrationen vurderer, at priserne på mad, der købes i Sophies Køkken, kan øges 
med 30%, jf. stigende udgifter. Det vil eksempelvis betyde, at dagens ret vil stige fra 52 
kr. til 68 kr. og et lille stykke smørrebrød vil stige fra 24 kr. til 31 kr. 

 

Prisstigningen vil resultere i en øget indtægt og dermed en besparelse på 196.000 kr. I 
beregningen er der kalkuleret med et frafald på 10% af kunderne. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

 Forslaget kan umiddelbart realiseres 
 
Konsekvenser for borgerne: 

 Det kan betyde, at enkelte borgere fravælger at spise i Sophies Køkken. 
 
Konsekvenser for personale: 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -196.000 -196.000 -196.000 -196.000 
Investering     
Netto reduktion -196.000 -196.000 -196.000 -196.000 

 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Kontingentbetaling på Aktivitetscentret Sophielund, 
Selmersbo Aktivhus og Dagcenter Breelteparken  
 

Politikområde: 
41 
 

Nr.:  
SSU 13 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Det samlede budget i til aktivitetscentrene er i 2022 8.194.000 kr. Heraf er 730.000 kr. 
til Selmersbo Aktivhus, 4.300.000 kr. til Aktivitetscentret Sophielund og 3.164.000 kr. til 
Dagcenter Breelteparken. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Pensionister og efterlønnere i Hørsholm Kommune kan i dag frit benytte kommunens 
aktivitetscentre. Mange kommuner opkræver kontingentbetaling fra de brugere, der 
benytter kommunens dag- og aktivitetscentre. Eksempler på kontingenter i tre 
kommuner: 
 

 Københavns Kommune: 120 kr. pr. måned 
 Hjørring Kommune: 16 kr. pr. dag 
 Gribskov Kommune: 450 kr. pr. år 

 
Administrationen foreslår, at der indføres et kontingent på 80 kr. om måneden til 
brugere af Aktivitetscentret Sophielund, Selmersbo Aktivhus og Dagcenter 
Breelteparken. Administrationen estimerer, at der samlet set er 300 brugere af 
aktivitetstilbuddene, som vil blive omfattet af brugerbetalingen. Der kan med 
kontingentbetaling hentes en besparelse på 259.000 kr. årligt. I beregningen er der 
kalkuleret med et frafald på 10 % af brugerne. 
 
Borgere, der er tilknyttet aftenskolehold, samt frivillige vil ikke blive opkrævet 
kontingentbetaling. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget kan umiddelbart realiseres. 
 
Såfremt Selmersbo Aktivhus lukkes – jf. råderumsforslag SSU9 – vil det ikke være 
muligt at realisere den fulde besparelse. 
 
Konsekvenser for borgerne: 

 Det kan betyde, at enkelte borgere fravælger tilbuddet 
 

Konsekvenser for personale: 
 Der vil være en mindre administrativ opgave med opkrævning af kontingent 



 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -259.000 -259.000 -259.000 -259.000 
Investering     
Netto reduktion -259.000 -259.000 -259.000 -259.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Ansættelse af ufaglærte (anvende færre vikarer) 

Politikområde: 
41 Ældre, 
Sundhed 

Nr.:  
SSU 14 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Det samlede budget for Hjemmeplejen og hele området for plejehjem mv. er 233.969.000 kr. 
Der er i øjeblikket mange vakante stillinger, i kommunens ældrepleje. Stillingsopslag, hvor der søges 
efter uddannet personale, giver meget få eller ingen ansøgere, så der mangler faste medarbejdere. 
Alle enheder har ansat afløsere og ufaglærte i vikariater, men en del vagter bliver i stedet dækket af 
vikarer, til en væsentlig højere timesats. 
 
Administrationen foreslår derfor, at der i Hørsholm kommune ansættes ufaglærte medarbejdere i 
faste stillinger med henblik på at reducere i vikarforbruget. 
 
De ufaglærte medarbejdere, der bliver ansat, vil gennemgå et introduktionsprogram, der giver dem 
den nødvendige viden til at de kan varetage plejen af og hjælpen til borgerne/beboerne. 
 
Fordelene vil blandt andet være, at der er flere medarbejdere til at dække de nødvendige vagter, at 
kontinuiteten i plejen bliver højere samt at der vil være færre nye ansigter som borgerne/beboerne 
skal forholde sig. 
 
Ved at ansætte ufaglærte medarbejdere forventes det, at behovet for vikarbestilling vil blive 
mindsket, med deraf lavere udgifter til vikardækning.  
 
Besparelsen vil udgøre differencen mellem vikarudgiften og lønnen til de fastansatte ufaglærte 
medarbejdere 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen særlig forudsætninger 

Konsekvenser for borgerne: 
 Fastansatte giver øget tryghed og forudsigelighed for beboerne, idet der ikke hele tiden 

kommer nye ansigter. 
Konsekvenser for personale: 

 Fastansatte giver et bedre arbejdsmiljø for alle medarbejdere som følge af at der flere at 
fordele vagterne på. De uddannede medarbejdere skal kunne supervisere de ufaglærte 
medarbejdere. 

 

Konsekvenser for budget: 
  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  
2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

Investering         

Netto reduktion -1.000.000  -1.000.000  -1.000.000  -1.000.000 

 
 



Råderumsforslag - 2023 
Titel:  
Nedlæggelse af kommunens pårørendevejlederfunktion 

Politikområde: 
41 Ældre, 
sundhed 
 

Nr.:  
SSU 15 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
265.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Hørsholm Kommune modtager med finanslovsaftale 2018 265.000 kr. over bloktilskuddet 
med henblik på at styrke kommunens indsats omkring aflastning af pårørende. 
 
Social- og Seniorudvalget besluttede i juni 2018 at ansætte en pårørendevejleder for 
midlerne med baggrund i anbefalinger fra Ældre Sagen og erfaringer fra andre 
kommuner. Pårørendevejlederen er ansat 20 timer om ugen, og målgruppen for 
funktionen er pårørende til borgere, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig. Der 
henvises bl.a. fra visitationen og de kommunale hjemmesygeplejersker til 
pårørendevejlederen. 
 
Det vil betyde en afskedigelse af kommunens pårørendevejleder, og harmonerer ikke 
umiddelbart med intentionerne i kommunens ældrepolitik ”Hørsholm hele livet”, hvoraf 
det dels fremgår, at borgere og pårørende skal opleve en tryg og værdig ældrepleje og 
dels, at det skal gøres lettere for de pårørende at deltage i plejen og omsorgen af de 
nærmeste. 
  
Arbejdet med pårørende har desuden været prioriteret i et konkret pårørendeprojekt i 
Hørsholm Kommune i 2021/2022. Projektet var finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje 
til øget omsorg og nærvær i ældreplejen. De syv kommuner har tilsammen fået 12,6 
mio. kr., og Hørsholms andel er 1,5 mio. kr., som primært er anvendt til lønudgifter og 
sekundært til bl.a. kompetenceudvikling, udstyr og tryk af pjecer.  
  
Projektet tog bl.a. sit afsæt i kommunens værdighedspolitik ”En værdig ældrepleje”, hvor 
det fremgår, at ”…de pårørende er en essentiel og vigtig ressource. Det kan være en stor 
menneskelig belastning at være nær pårørende til et sygt menneske, og der skal derfor 
støttes op om de pårørende. De pårørende skal opleve en venlig og imødekommende 
kultur, når de er i kontakt med kommunen.” 
  
Projektet har hvilet på et innovativt samarbejde, hvor de syv nordsjællandske kommuner 
har samarbejdet om et fælles udviklings- og læringsrum på tværs af kommunerne.  
 



Mulighederne for en succesrig, konkret opfølgning på projektet i Hørsholm Kommune 
afhænger naturligt af de ressourcer, der er på området, og kommunens 
pårørendevejleder var tiltænkt en rolle i dette. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Nedlæggelse af funktion vil betyde afskedigelse af den nuværende pårørendevejleder. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Nedlæggelse af kommunens pårørendevejlederfunktion vil medføre, at der er færre 
ressourcer til at varetage pårørendesamarbejdet i kommunen. Konkret betyder det, at 
pårørende til borgere i hjemmeplejen og på plejehjem ikke længere har mulighed for 
individuelle samtaler, facilitering af pårørende-/sorggrupper eller anden støtte af 
vejlederen. 
 
 
Konsekvenser for personale: 

 Afskedigelse af kommunens pårørendevejleder.  
 Supervision og sparring mellem pårørendevejleder og plejepersonalet vil desuden 

ophøre.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -199.000 -265.000 -265.000 -265.000 
Investering     
Netto reduktion -199.000 -265.000 -265.000 -265.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Kørsel til Aktivitetscenter Sophielund 

Politikområde: 
41 Ældre, 
Sundhed 

Nr.:  
SSU 16 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Budgettet til kørselsordninger til Aktivitetscenter Sophielund er 270.000 kr. 
Hørsholm kommune har kontrakt med Nordsjællands Brandvæsen om kørsel af borgere til 
Aktivitetscenter Sophielund. 
 
Aktivitetscenter Sophielund oplyser, at der er 2 borgere, der benytter tilbuddet, hvorfor 
administrationen foreslår at kontrakten opsiges. Det samlede kontraktbeløb er 270.000 kr. 
 
Der er et opsigelsesvarsel på 9 måneder, hvilket indebærer at forslaget først får fuld effekt i 2024. 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 

Konsekvenser for borgerne: 
De 2 borgere, der benytter ordningen skal finde nye måder at blive transporteret til 
aktivitetscentret. Det kunne for eksempel være med Flextrafik, som de øvrige borgere, der har 
transportbehov, anvender. 
 
Konsekvenser for personale: 
Der er ingen personalemæssige konsekvenser 

Konsekvenser for budget: 
  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  
2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -135.000 -270.000 -270.000 -270.000 

Investering         

Netto reduktion -135.000  -270.000  -270.000  -270.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Reduktion i tilskud til Seniorrådet 

Politikområde: 
41 
 

Nr.:  
SSU 17 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
330.000 kr. i 2022 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Ifølge Retssikkerhedsloven skal alle kommuner oprette et kommunalt ældreråd. Alle 
borgere, der er fyldt 60 år og har bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare i 
ældrerådet.   
  
Formålet med ældrerådet er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål 
og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører de ældre. Hørsholm Seniorråd samarbejder med Hørsholm 
Kommunes politiske udvalg, administrationen samt foreninger og organisationer i 
Hørsholm Kommune og i Region Hovedstaden.  
  
Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse.   
  
I Hørsholm Kommune bevilges Seniorrådet 330.000 kr. i 2022. I budgettet er 170.000 
kr. afsat til diæter og kørselsgodtgørelse. De øvrige 160.000 anvendes til afholdelse af 
seniorrådsvalg i november 2022. Seniorrådet har tidligere haft et mindreforbrug i de år, 
hvor der ikke er afholdt seniorrådsvalg. Udgifterne til annoncering på ca. 200.000 kr. 
årligt indgår ikke i reduktionsforslaget, da udgiften ligger hos Center for Politik og 
Personale. 
 
Til sammenligning bevilgede fire andre kommuner følgende beløb til deres ældreråd i 
2020: 
 

 Hillerød Kommune bevilgede 138.000 kr. – inklusiv diæter og 
kørselsgodtgørelse   

 Helsingør Kommune bevilgede 289.000 kr. – inklusiv opsparing til seniorrådsvalg 
hvert fjerde år, diæter og kørselsgodtgørelse,   

 Allerød Kommune bevilgede 113.000 kr. – inklusiv diæter og kørselsgodtgørelse,  
 Fredensborg Kommune bevilgede 200.000 – inklusiv diæter og 

kørselsgodtgørelse.  
  
Forslag 
Administrationen foreslår, at tilskuddet til Hørsholm Seniorråd reduceres fra 330.000 kr. 
til 170.000 kr. årligt - fraset 2025, hvor næste seniorrådsvalg forventes afholdt. 



Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vedtager en 3-årig valgperiode 

for Hørsholm Seniorrådet, så næste valg afvikles i 2025. 
 Det er en forudsætning, at udgifter til annoncering fortsat afholdes af Center for 

Politik og Personale. 
 Det er en forudsætning, at seniorrådsvalget i 2025 afholdes som 

brevstemmevalg. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at afholde valget som 
fremmødevalg, vil budgettet til valget forventeligt blive højere.  

 
Konsekvenser for borgerne: 

 Det kan blive nødvendigt for Hørsholm Seniorråd at reducere omfanget af 
seniorrådgivning samt politisk rådgivning  
 

Konsekvenser for personale: 
 Ingen – administrationen af samarbejdet vil være uændret. 

 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -160.000 -160.000 -0 -160.000 
Investering     
Netto reduktion -160.000 -160.000 -0 -160.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Råderumsforslag – 2023 

Titel:  
Udbud af indsatsen tøjvask til hjemmeboende borgere 
og indførelse af brugerbetaling 

Politikområde: 
41 Ældre, 
sundhed 

Nr.:  
SSU 18 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Budget for hele hjemmeplejen, rehabiliteringsteam, private leverandører og 
Breelteparkens hjemmepleje: ca. 64.730.000 kr. (budget 2022) 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Administrationen fremlægger, i lyset af de udmeldte budgetforudsætninger på SOMs 
område, et forslag om at udbyde indsatsen tøjvask. Besparelsen ved at udbyde opgaven 
ligger i at indføre brugerbetaling på indsatsen, når indsatsen er udliciteret til en privat 
leverandør.  
 
Forslaget skal desuden ses i lyset af udfordringen omkring rekruttering af medarbejdere 
i hjemmeplejen og handler for administrationen derfor også om at bruge 
medarbejderressourcerne i hjemmeplejen der hvor der er størst behov. Derudover er 
indsatsen tøjvask en fysisk hård opgave for plejepersonalet da vasketøjet i flere hjem 
skal transporteres til beboervaskerier og tilbage, og forslaget kan derfor også have 
betydning for det fysiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen. 
 
 
Udbudsprocessen 
Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN), som Hørsholm Kommune er en del af, har netop 
i november 2021 afsluttet et udbud på Indsatsen vask af privat tøj til hjemmeboende 
borgere og har tegnet kontrakt med to firmaer for tre år med mulighed for forlængelse 
et år.  
Administrationen anbefaler på trods af tidsrammen, at Hørsholm Kommune venter med 
at udbyde opgaven til næste tværkommunale udbud i regi af IN i 2024/ 2025. 
Dette skyldes dels, at planlægning og udførelse af et udbud kræver mange 
medarbejderressourcer og dermed økonomi, og opgaven estimeres ud fra tidligere 
erfaring til at tage et år - Dels at kommunen kan drage en prismæssig fordel af volumen 
i et tværkommunalt udbud. Endelig kan de nuværende priser på el og gas nå at falde til 
et niveau, hvor markedet påvirkes i mindre grad, end det ses pt. 
 
Indsatsen tøjvask i dag 
Der er var i juli måned 268 borgere, der modtog indsatsen tøjvask. Frekvensen på 
tøjvask er i dag hver 2. uge, og indsatsen udføres i dag af kommunens hjemmepleje 
eller af en af kommunens frit valgs leverandører.  
Hvis hele opgave udbydes, udgår indsatsen tøjvask fra hjemmeplejens portefølje af 
opgaver og overgår til minimum to private leverandører jævnfør lov om frit valg.  
Det forventes, at der skal stadig bruges hjemmeplejetimer på pakning af vasketøj og på 
at lægge tøjet på plads hos nogle borgere. 
For hjemmeplejen vil det betyde at der skal planlægges og udføres færre praktisk hjælp 
timer. Indsatsen tøjvask planlægges i etaper, fordi medarbejderen typisk kan klare 
andre opgaver enten hos den samme borger eller hos en anden borger, mens tøjet er i 
vaskemaskine. Derfor vil forslaget betyde, at hjemmeplejen skal planlægge opgaverne 
anderledes i løbet af dagen. 
Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt estimere, hvad et udbud af tøj- og 
linnedvask hos hjemmeboende borgere vil betyde økonomisk. Ej heller, hvad 
brugerbetalingen vil være for borgerne. Udbuddet vil i et fælleskommunalt udbud ske på 
samlet pris, hvorefter det er op til den enkelte kommune at fastlægge taksterne for 



brugerbetalingen. Differencen mellem tilbudsprisen på vask af tøj og brugerbetalingen vil 
være en kommunal udgift. 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 Administrationen ser det som en forudsætning at forslaget afventer næste 

tværkommunale udbud i IN i 2024/2025. 
Konsekvenser for borgerne: 
 Ved udbud af indsatsen tøjvask, vil samtlige borgere, der er visiteret til tøjvask, få 

sendt deres tøj på vaskeri hver 2. uge. 
 Alle borgere vil blive pålagt en månedlig brugerbetaling på vask af tøj og linned. 

Beløbet kendes endnu ikke. 
 Udbuddet og den nye ordning vil gælde samtlige visiterede borgere, og borgere med 

egen vaskemaskine, vil ikke kunne benytte denne. 
 Der bliver mulighed for at tilkøbe ydelser som eksempelvis strygning, reparation af 

tøj, tøj til rens, vask af gardiner eller anden vask. 
 Ydelsen udføres af minimum to private leverandører, så der fortsat vil være 

valgmulighed for borgerne. 
 
Konsekvenser for personale: 
 Udbuddet vil betyde færre timer i hjemmeplejen. Dette ville i dag betyde, at der skal 

kunne planlægges med færre vikardækninger. Det er på den baggrund 
administrationens vurdering, at forslaget ikke vil betyde reduktioner i 
medarbejderstaben. 

 Udbuddet kan medvirke til at bedre fysisk arbejdsmiljø, da medarbejderne ikke 
længere skal bære vasketøj. 

 
Konsekvenser for budget: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-)     
Investering     
Netto reduktion     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Omlægning af akutfunktion til hjemmesygeplejen 

Politikområde: 
41 
 

Nr.:  
SSU 19 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

4.960.000 kr.  
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Den kommunale akutfunktion udgør et specialiseret sygeplejeberedskab, der håndterer 
komplekse og akutte problemstillinger hos borgerne i samarbejde med den øvrige 
kommunale sygepleje. Den kommunale akutfunktion skal leve op til Sundhedsstyrelsens 
kvalitetsstandarder, der beskriver krav til eksempelvis udstyr, kompetencer og opgaver.  
 
Det er i forbindelse med implementeringen af sundhedsreformen aftalt mellem staten og 
KL/Danske Regioner, at akutfunktionerne bliver det første område, som der tages fat på 
i det nationale arbejde med en kvalitetsplan. 
 
Målgruppen for akutfunktionen er primært borgere over 65 år, ældre medicinske 
patienter og borgere med kroniske sygdomme, men det kan også være borgere på 
kommunens plejehjem og bosteder med somatisk sygdom.  
 
Formålet med den kommunale akutfunktion er at tilse borgere med kendt sygdom i 
forværring og/eller forebygge forværring af akut opstået sygdom gennem en tidlig og 
proaktiv indsats. Den kommunale akutfunktion er kendetegnet ved at være fleksibel på 
tid og opgavetyper og være tilgængelig 24 timer i døgnet. 
 
Akutfunktionen har en tæt snitflade til hjemmesygeplejen og kan organiseres sammen 
med den eller som selvstændig enhed. Nogle kommuner har desuden valgt en 
akutfunktion, der går på tværs af flere kommuner. Det gælder fx den Fælles 
akutfunktion FAF i Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup og Vallensbæk kommuner. 
 
I Hørsholm Kommune er akutfunktionen organiseret som en selvstændig enhed, der dog 
ligeledes løfter en række opgaver i hjemmesygeplejen. Det drejer sig fx om 
sygeplejedækning i aftenvagt og nattevagt. Kommunerne i Nordsjælland har tidligere 
sammenlignet organisering af akutfunktionen på tværs. Sammenligningen viste, at de 
fleste kommuner har valgt en organisering, hvor akutfunktionen er en del af 
hjemmesygeplejen. I en VIVE-kortlægning af det kommunale akutområde fra 2021 
beskrives det desuden, at det i høj grad er de mindre kommuner, der vælger at 
organisere akutfunktionen i hjemmesygeplejen. Kommunerne, der har valgt denne 
organisering, forklarer det dels med kommunernes begrænsede størrelse og dels med at 
de kompetencer, der kræves af akutfunktionen, skal aktiveres meget bredt og meget 
tidligt, hvis det skal lykkes at opspore begyndende sygdom så tidligt, at indlæggelser 



kan forebygges. Kortlægningen viser også, at i de kommuner, der samarbejder om en 
fælles akutfunktion, er det en anvendt organisering, at kommunens egen 
hjemmesygepleje varetager sygeplejedækningen om natten.  
 
Med dette forslag foreslås det at omlægge akutfunktionens opgaver til 
hjemmesygeplejen. Forslaget understøttes af, at den samlede opgavevaretagelse i 
hjemmesygeplejen vil medføre en højere grad af fleksibilitet, ligesom det fremadrettet 
vil kunne understøtte rekrutteringsindsatsen, at sygeplejersker i hjemmesygeplejen 
kommer til at skulle varetage akutte og mere komplekse sygeplejeopgaver hos 
borgerne.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Det nuværende budget til akutfunktionen i Hørsholm Kommune er på 4,960 mio. kr. 
årligt. Som beskrevet i ovenstående afsnit, så løfter akutfunktionen allerede en række 
opgaver i hjemmesygeplejeregi, fx er det akutfunktionen, der dækker aftenvagten og 
nattevagten i hjemmesygeplejen.  
Det er derfor en forudsætning, at hjemmesygeplejen opnormeres med ressourcerne til 
at kunne varetage de opgaver, der omlægges til hjemmesygeplejen. Det er ligeledes en 
forudsætning, at sygeplejerskerne i hjemmesygeplejen kompetenceudvikles til at kunne 
løfte den akutte del af de opgaver, som akutfunktionen løser i dag. Der er i 
beregningerne taget højde for udgiften til kompetenceudvikling, ligesom der er taget 
højde for fremtidige tillæg. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Da de opgaver, som akutfunktionen varetager i dag, omlægges til hjemmesygeplejen, vil 
forslaget ikke have konsekvenser for borgerne.  
 
Konsekvenser for personale: 
Alle sygeplejerskerne i hjemmesygeplejen bliver en del af det specialiserede 
sygeplejeberedskab og kompetenceudvikles dermed til at kunne varetage komplekse og 
akutte problemstillinger hos borgerne. Dette vurderes at kunne være en fordel i 
rekrutteringsøjemed, da det bliver mere attraktivt at være hjemmesygeplejerske i 
Hørsholm Kommune.  
Det kan være en ulempe, at de specialiserede opgaver løftes af en større gruppe 
sygeplejersker, da det alt andet lige er nemmere at specialisere sig, når opgaverne løses 
ofte.  
Sygeplejerskerne i akutteamet vil overgå til hjemmesygeplejen og der vil dermed ikke 
ske afskedigelser.  
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -1.000.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -1.000.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Råderumsforslag – 2023 

Titel:  
Skærpede visitationskriterier på visitation til plejehjem 
 

Politikområde: 
41 Ældre, 
sundhed 

Nr.:  
SSU 20 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Visitationens samlede budget er ca. 64.730.000 kr. (budget 2022) 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Set i lyset af de udmeldte budgetforudsætninger på SOMs område, er administrationen 
blevet bedt om at udarbejde et råderumsforslag på en skærpelse af den nuværende 
adgang til at flytte på plejehjem, hvilket indebærer en skærpelse af de nuværende 
visitationskriterier for tildeling af plejebolig.  
 
Forslaget skal effektueres ved, at administrationen omskriver og skærper de nuværende 
kriterier, således at adgangen til en plejebolig skærpes. 
 
De nuværende kriterier for tildeling af plejebolig blev senest revideret og godkendt 
politisk i 2021, hvor administrationen opdaterede kriterierne. Formålet var dels at gøre 
dem mere forståelige, dels at skabe en større fleksibilitet i tildelingen med henblik på at 
udnytte den samlede kapacitet bedst muligt. Der blev i 2021 ikke ændret på kriterierne 
for at få tildelt en bolig – og dermed hverken strammet eller lempet på adgangen til en 
plejebolig. 
 
I forbindelse med gennemgangen af visitationskriterierne i 2021 indsamlede 
administrationen viden og erfaring fra andre kommuner og erfarede her, at kommunens 
adgang til en plejebolig ligger på niveau med - og er sammenlignelige med - andre 
kommuner. Det generelle billede er i dag, at kommunerne så vidt muligt holder borgerne 
længst muligt i eget hjem, og at de borgere, der er visiterede til en bolig, har vidtgående 
fysiske eller psykiske handicap. Tilbagemeldingerne fra vores plejehjem er, at borgerne 
generelt er meget plejekrævende, når de flytter ind.  
 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af 
mulighederne for udvikling af nye eller justerede indsatser på ældreområdet i forbindelse 
med budget 2023-2026. Dette med særlig sigte på hvordan kommunens tilbudsvifte kan 
udvikles, hvis man vil satse på at udskyde behovet for, hvornår ældre får brug for en 
plejehjemsbolig. BDO har i den forbindelse udarbejdet: ”Analyse af mulighed for 
udvikling af nye eller justerede indsatser i Hørsholm Kommune.” 
 
Det skal særligt bemærkes, at analysen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor borgernes 
”forbrugsmønstre” ift. plejeboliger har bevæget sig den anden vej; altså at flere er 



flyttet på plejehjem ift. tidligere (flere borgere på plejehjem i andre kommuner, færre 
solgte plejeboliger og øget anvendelse af egne plejeboliger i form af visiterede ægtepar i 
fælles plejebolig). 
 
I analysens foreslås der konkret fire initiativer: 

1. Øget omfang rehabiliteringsforløb efter SEL§83 a 
2. Visiteret dagtilbud til mildt kognitivt svækkede borgere 
3. Intensiveret indsats til borgere retur i eget hjem 
4. Styrket tidlig indsats hos borgere i eget hjem 

 
BDO peger her på, at der er en lille mulighed for, at hjemmeboende borgere kan 
modtage hjemmepleje længere i eget hjem, inden der tildeles plejebolig. Dette er 
udelukkende set ud fra et økonomisk rationale om, at borgere, der modtager under 17 
timers hjemmepleje om ugen, er billigst at passe i eget hjem. Rationale tager ikke højde 
for borgerens diagnose og den individuelle vurdering af borgerens mulighed for at være 
på egen hånd i egen bolig.  
BDO har ikke fundet, at de kunne sætte effektiviserings- eller besparelses-provenu på 
forslagene generelt, men direktionen har vurderet, at der samlet set kan effektiviseres 
for 0,75 mio. kr.   
 
Dette råderumsforslag om skærpet visitation til plejebolig udgør en del af denne 
effektivisering/besparelse.   
 
I de nuværende kriterier for visitation til plejebolig står indledningsvist, at man for at 
blive godkendt til en plejebolig skal have et vedvarende behov for pleje på grund af 
vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps, udtalt almen svækkelse eller alvorlig 
sygdom – uanset alder. Godkendelse til plejebolig beror altid på en individuel vurdering 
af borgerens samlede funktionsevne og situation, hvilket medfører, at det er vanskeligt 
at sætte præcise kriterier for skærpelse af tildeling af plejebolig.  
 
Det betyder, at det er yderst vanskeligt at beregne en eventuel besparelse for området. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

 Det er en forudsætning, at de nuværende visitationskriterier for tildeling af 
plejebolig kan skærpes. 
 

Konsekvenser for borgerne: 
 Øget behov for besøg af hjemmeplejen, også i aften- og nattetimerne. 
 Nedsat livskvalitet og utryghed  
 Øget risiko for, at der sker skade på borgeren 

 
Konsekvenser for personale: 



 Konsekvenser for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne i 
hjemmeplejen. 

 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Investering     
Netto reduktion -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Ophøre med at være Bronze-mærket i økologi 

Politikområde: 
41 Ældre, 
Sundhed 

Nr.:  
SSU 21 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Køkkenets samlede budget til fødevarer er: 5.700.000. kr. 
 
Køkkenet på Breelteparken producerer i dag madportioner til de tre kommunale 
plejehjem, Breelteparkens eget plejehjem samt borgere i hjemmeplejen, der er visiteret 
til madlevering. 
 
Køkkenet på Breelteparken har gennem en årrække været tildelt Bronze-mærket i 
økologi, hvilket indebærer, at mindst 30% af råvarerne i måltiderne skal være 
økologiske. 
 
Budgettet til råvarer udgør i 2022 5,7 mio. kr.  Der forventes dog et merforbrug på ca 
1,0 mio. kr., som følge af tidligere budgetår manglende pris-fremskrivning samt øget 
behov for særdiæter. 
 
En måde at modsvare disse udfordringer samt gennemføre en besparelse vil være at 
ophøre med at være Bronze-mærket i økologi. En analyse af en kurv af basisfødevarer 
viser, at økologiske råvarer er ca. 35-40% dyrere end de tilsvarende konventionelle 
fødevarer. 
 
Administrationen vurderer, at man ved at sænke niveauet af økologiske råvarer kan 
spare ca. 35% af udgiften på den økologiske del af råvarerne svarende til en besparelse 
på 0,20 mio. kr. 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 

Konsekvenser for borgerne: 
 Ingen 

Konsekvenser for personale: 
 Ingen 

Konsekvenser for budget: 
  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  
2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 

Investering         

Netto reduktion -200.000  -200.000  -200.000  -200.000 

 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Tilbagerulning af tilbud om 
kørsel til genoptræning 
efter §86 i Serviceloven 
 

Politikområde: 
41 

Nr.:  
SSU 22 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
I 2022 er budgettet samlet set på 1.389.000 kr. for kørsel efter Servicelovens §86 og 
§140. Heraf udgør kørsel til §86 i alt 390.000 kr. årligt.  
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I budgetaftalen for 2020-2023 blev det besluttet, at tilbud om kørsel til genoptræning 
efter §86 i Serviceloven stk. 1 og 2 skulle ophøre med en forventet besparelse på 
293.000 kr. i 2020 og – 390.000 kr. årligt fra 2021 og frem. Dermed skulle borgere 
selv sørge for transport til denne type genoptræning. I budgetaftalen for 2022-2025 
blev det besluttet at genoptage kørslen til genoptræning efter §86 i Serviceloven, så 
borgerne igen bliver hentet og kørt til genoptræning i Træningsenheden. 
 
Dette forslag indebærer, at det kommunale tilskud til kørsel til genoptræning efter 
Servicelovens §86 stk. 1 og 2 igen bortfalder, så borgerne fremover selv skal sørge 
for transport til denne type genoptræning. Det er Nordsjællands Brandvæsen, der 
varetager kørslen på nuværende tidspunkt. 
 
Borgere, der henvises til genoptræning efter Sundhedslovens §140, vil fortsat få 
bevilget kørsel, da det er lovpligtigt at tilbyde dette. 
 
Som ordningen fungerer i dag, er der delvis brugerbetaling for kørsel til 
genoptræning efter §86 i Serviceloven, og omfanget af brugerbetalingen afhænger af, 
om borgeren modtager genoptræning efter Servicelovens §86 stk. 1 eller stk. 2.  
 
Kommunen er, efter Servicelovens §86 stk. 1, forpligtet til at tilbyde genoptræning til 
afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom – og efter stk. 2 til 
at tilbyde hjælp til vedligeholdelsestræning for at forhindre tab af funktionsevne og 
for at fastholde borgerens hidtidige færdigheder. 
 
Borgere, der genoptræner efter stk. 1, og hvor forløbet er af kortere varighed, betaler 
i dag 341 kr. pr. måned for kørsel til genoptræning 1 gang om ugen og borgere, der 
modtager vedligeholdelsestræning efter stk. 2, betaler 205 kr. pr. måned for kørsel 
1-2 gange om ugen. 
 



Det er muligt for nogle borgere at benytte sig af Movias tilbud om Flextur eller 
Flexhandicap (for bevægelseshæmmede). Ordningerne koster, udover et årligt gebyr 
på 300 kr., en grundtakst på 24 kr. pr. tur for Flexhandicap, som dækker 5 km. og en 
grundtakst på 36 kr. for Flextur, der dækker 10 km. Køres der udover hhv. 5 og 10 
km påregnes en km-takst oveni grundtaksten. Flexhandicap-ordningen er som 
udgangspunkt begrænset til 104 ture pr. år.  
 
Forslaget om at ophøre kørsel til genoptræning efter Servicelovens §86 indgår i 
handleplan 1 vedr. budgetudfordringerne på ældreområdet, der behandles i 
Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022. I handleplan 1 indgår forslaget kun for 
indeværende år, da administrationen fagligt ikke kan anbefale, at tilbuddet om kørsel 
til genoptræning helt bortfalder fra 2023 og frem. 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Den del af aftalen med Nordsjællands Brandvæsen, der vedrører kørsel efter §86 stk. 
1 og stk. 2, skal opsiges. Der er ni måneders opsigelse på aftalen, hvorfor forslaget 
ikke kan effektueres fuldt ud i 2023.  
Flextur/flexhandicap er en aktivitetsbestemt ordning, som kommunen betaler til. 
Stiger andelen af borgere, der benytter sig af ordningen, vil det kunne betyde en 
afledt stigning i udgifter til ordningen i Vej og Park. 
 



Konsekvenser for borgerne: 
Bortfalder tilbud om kørsel efter §86 stk. 1 og 2 i Serviceloven, vil borgere, der 
træner efter denne paragraf, fremadrettet selv skulle sørge for transport. Som 
beskrevet ovenfor er det for nogle muligt i stedet at anvende Movias 
flextur/flexhandicap. Flextur er et åbent tilbud til alle borgere og kræver ikke 
visitation af kommunen. Man skal være selvhjulpen for at benytte flextur, hvilket de 
borgere, der modtager genoptræning ofte, ikke er. Langt de fleste borgere, der 
visiteres til genoptræning efter Servicelovens §86 stk. 1 og 2, er ældre borgere og 
ofte borgere med væsentlig funktionsnedsættelse, og sidst vi ikke tilbød kørsel, viste 
det sig at være svært for mange af borgerne selv at skulle bestille kørsel via Flextur. 
 
Flexhandicap-ordningen skal visiteres af kommunen. Anvender borgerne en stor 
andel af deres årlige kørsler til genoptræning, vil de dermed være begrænset i deres 
øvrige aktiviteter.  
 
De mindst mobile borgere kan have svært ved at blive dækket ind af ovenstående 
kørselsmuligheder. Konsekvensen er, at flere af de svageste ældre borgere ikke 
kommer til genoptræning, og at terapeuterne i stedet må køre ud til borgernes hjem 
for at gennemføre individuel træning, hvilket er dyrere end på Træningsenheden. For 
langt de fleste borgere er det desuden bedre at træne på Træningsenheden i og med, 
at der er de rette faciliteter og træningsredskaber, og da det at komme ud af sin bolig 
og træne sammen med andre har betydning for borgernes sociale kontaktmuligheder 
og derved forebygger ensomhed. 
 
Konsekvenser for personale: 
Da tilbuddet om genoptræning efter Servicelovens §86 i budget 2020-2023 ophørte, 
betød det, at flere af de svageste ældre ikke kom til genoptræning, og at 
terapeuterne i stedet måtte køre ud til borgernes hjem for at gennemføre 
genoptræningen. Dette indebar, at terapeuterne dels brugte tid på transport, dels 
gennemførte individuel træning fremfor holdtræning med de borgere, som ikke 
længere blev kørt til Træningsenheden i kommunen. Det forventes derfor, at ophøret 
af tilbud om kørsel til genoptræning efter Serviceloven vil betyde øgede udgifter til 
hjemmetræning. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -130.000 -390.000 -390.000 -390.000 
Investering     
Netto reduktion -130.000 -390.000 -390.000 -390.000 

 



Råderumsforslag  

Titel:  
Lukning af Selmersbo Aktivhus 

Politikområde: 
41 
 

Nr.:  
SSU 23 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Det samlede budget til aktivitetscentrene er i 2022 8.194.000 kr. Heraf er 730.000 kr. 
til Selmersbo Aktivhus, 4.300.000 kr. til Aktivitetscentret Sophielund og 3.164.000 kr. til 
Dagcenter Breelteparken. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har tre aktivitetscentre for seniorer og pensionister:  
 

1. Aktivitetscentret Sophielund 
2. Selmersbo Aktivhus (selvejende) 
3. Dagcenter Breelteparken (selvejende) 

 

Borgere bosat i Hørsholm Kommune, som er pensionister eller efterlønsmodtagere, kan 
frit benytte aktivitetscentrene Selmersbo og Sophielund. Breelteparken kan benyttes af 
beboere i Breelteparkens plejeboliger og ældreboliger. 
 
Omkring 200 borgere har i dag et medlemskab hos Selmersbo – medlemskabet er 
gratis. 
 
Driften af Selmersbo Aktivhus, som er kommunens brugerstyrede aktivitetshus, 
finansieres af Hørsholm Kommune. Udgiften dækker dels aflønning af centerlederen på 
526.000 kr. og dels bygningsdriften på Selmersbo på 204.000. Den samlede besparelse 
ved lukning af aktivitetstilbud på Selmersbo Aktivhus vil være 730.000 kr. 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 Ved lukning af Selmersbo Aktivhus vil det være nødvendigt at afskedige den 

nuværende centerleder. 
 Bygningen ejes af kommunen, hvorfor besparelsen på bygningsdriften kun kan 

realiseres, hvis bygningen sælges jf. råderumsforslag herom fra 
Byudviklingsudvalgets område. 

 
Konsekvenser for borgerne: 

 Det vil blive nødvendigt at finde nye lokaler til sygeplejeklinikken, som i dag har 
lokaler på Selmersbo Aktivhus.   

 Det vil blive nødvendigt for brugerne at benytte Aktivitetscenter Sophielund i 
stedet for Selmersbo Aktivhus. 

 



Konsekvenser for personale: 
 Det vil blive nødvendigt at afskedige den nuværende centerleder 
 Det vil blive nødvendigt at finde nye lokaler til pårørendevejlederen, som i dag 

har lokaler på Selmersbo Aktivhus.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) - 548.000 -730.000 -730.000 -730.000 
Investering     
Netto reduktion -548.000 -730.000 -730.000 -730.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Reduktion/opbremsning af udgifter til botilbud efter 
servicelovens §§ 107, 108 og 105/85 

Politikområde: 
42 Social og 
Psykiatri 
 

Nr.:  
 
SSU 24 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
72.734.000 kr. (2022 budgettet) 
 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.  
Regnskabsprognosen for 2022 på det specialiserede voksenområde prognosticerer ved 
udgangen af juli måned 2022 et årsregnskabsresultat, som er 13 mio. kr. højere end det 
korrigerede budget. Årsagen til de stigende udgifter er primært begrundet i flere borgere 
i botilbud. Med helårseffekt forventes de øgede udgifter at andrage 19 mio.kr. i 2023 i 
forhold til budget 2022. 
  
Økonomiudvalget bad ved gennemgang af økonomien på ”April-konferencen” 
administrationen om, at udarbejde en handleplan for hvordan udgifterne kan reduceres 
fremadrettet.  
Administrationen har fremlagt en handleplan for mulig nedbringelse af udgifterne for 
2022, som Økonomiudvalget har besluttet, ikke skal gælde i 2022, men udarbejdes som 
råderumsforslag til budget 2023-2026. 
 
Administrationen har i den til budgettet udarbejdede analyse af det specialiserede 
socialområde redegjort for effekt af tidligere handleplaner, og finder for nuværende kun 
mulighed for at reducere udgifterne ved, at være mere tilbageholdende med at visitere 
nye borgere til botilbud ved at øge antallet af bostøttetimer hos borgere i eget hjem.   
 
Administrationen foreslår derfor, at serviceniveauet i forhold til visitering til botilbud 
ændres, således at borgere med behov for daglig støtte, som normalt visiteres til 
botilbud i stedet tilbydes bostøtte i eget hjem i optil 35 timer ugentlig, hvor det fagligt 
vurderes forsvarligt.  
 
Der er tale om en serviceforringelse i forhold til praksis i dag, hvor man hidtil har 
vurderet, at et støttebehov udover 20-25 timer ugentligt har afstedkommet visitering til 
botilbud. 
 
Det er vanskeligt at vurdere i hvor mange tilfælde denne praksis ville kunne udøves 
fremadrettet, men administrationen vurderer at denne praksis ville kunne gennemføres i 
2-3 tilfælde årligt, og udfra gennemsnitspriser på botilbud og bostøtte ville det i så fald 



kunne give en besparelse på 0,5 mio.kr. (hvilket fremkommer ved en gennemsnitspris 
på botilbud på 0,96 mio.kr. - en gennemsnitspris på 0,775 mio.kr. for 35 timers bostøtte 
om ugen ganget med 2,7 borgere). 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At borgeren trods et stort støttebehov ud fra en individuel vurdering vurderes at kunne 
klare sig i eget hjem med optil 35 timers bostøtte om ugen.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgere med et så stort støttebehov vil kunne opleve, at de ved at blive fastholdt i eget 
hjem med bostøtte ikke kan opnå det samme sociale netværk som de får mulighed for i 
et botilbud.  
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen udover at forretningsgange for visitering til botilbud skal ændres.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Færre forlængelser af genoptræningsforløb 

Politikområde: 
44 

Nr.:  
SSU 25 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Træningsenhedens samlede lønbudget er 12.868.000 kr. 
 
På træningsenheden varetages genoptræning efter hhv. Sundhedslov og Servicelov samt 
træning i forbindelse med forløbsprogrammer. Alle forløb er beskrevet ift. indhold og 
varighed – dvs. antallet af genoptræningsgange.  
 
Terapeuterne i træningsenheden er selvvisiterende, og de afgør derfor selv – på 
baggrund af en faglig vurdering - hvornår der er behov for at forlænge et 
genoptræningsforløb. Det betyder, at der er en del forløb, som forlænges.  
 
Administration foreslår, at der sættes øget fokus på at få afsluttet flere 
genoptræningsforløb efter den beskrevne ramme, og at færre forløb forlænges. 
Endvidere skal det sikres at alle terapeuter agerer efter de samme principper for den i 
kvalitetsstandarden fastsatte træningsperiode.  
 
Administrationen vurderer umiddelbart, at der ved et skærpet fokus og en mere ensartet 
håndtering af dette område kan spares 193.000 af træningsenhedens lønbudget. 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen særlige forudsætninger. 
 

Konsekvenser for borgerne: 
Borgerne får stadigvæk den nødvendige genoptræning, men færre vil få mulighed for en 
forlængelse af deres forløb.  
Konsekvenser for personale: 
Forslaget vil kunne betyde, at der skal ske personalemæssige reduktioner. 
 

Konsekvenser for budget: 
  

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  
2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -144.000 -193.000 -193.000 -193.000 

Investering         

Netto reduktion -144.000  -193.000  -193.000  -193.000 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Reduktion i vedligeholdelsestræning på De Midlertidige 
Pladser 
 

Politikområde: 
44 Sundhed og 
rehabilitering 
 

Nr.:  
SSU 26 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
390.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Når borgere uden genoptræningsplan er på et vente- og observationsophold på De 
Midlertidige Pladser i Hørsholm Kommune tilbydes de vedligeholdende træning. Denne 
træning tilbydes af en terapeut ansat i Træningsenheden og hører dermed under 
politikområde nr. 44. Vedligeholdelsestræningens formål er at opretholde borgerens 
funktionsevne og er således gangtræning, gåture, gruppetræning og aktiviteter, der 
vedligeholder borgerens evne til klare praktiske gøremål. 
 
Det foreslås, at der skæres i denne vedligeholdelsestræning, svarende til en reduktion 
på 14 timer/ugentligt, således at terapeuten går fra nuværende 27,5 time/ugentligt til 
13,5 timer/ugentligt. Der er tale om en reduktion i serviceniveauet. Ved at reducere i 
tiden, får gruppen af borgere uden genoptræningsplan et niveau af 
vedligeholdelsestræning svarende til det niveau, som beboere på plejehjem modtager. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Da forslaget forudsætter en justering i lønudgifter, vil det fulde reduktionspotentiale 
først kunne effektueres fra 2024.  

 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgere, der er indlagt på et vente- og observationsophold på De Midlertidige Pladser får 
mindre vedligeholdelsestræning. Der er dermed risiko for, at de taber funktionsevne. 
Forslaget vil desuden have den konsekvens at de aktivitetstilbud, der tilbydes borgere 
indlagt på de midlertidige pladser uden genoptræningsplan, bliver væsentligt færre. Da 
der primært er tale om holdaktiviteter, og dette forslag udelukkende omhandler de 
borgere, der ikke er indlagt med en genoptræningsplan, vil forslaget, om at lukke 7 



pladser på De Midlertidige Pladser, ikke have nævneværdig indflydelse på 
ressourceforbruget til den vedligeholdende træning.  

 
Konsekvenser for personale: 
Reduktionen sker på lønninger, og der vil derfor ske en justering af medarbejdere i 
træningsenheden. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -150.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -150.000 -200.000 -200.000 -200.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Øget brugerbetaling på selvtræning 

Politikområde: 
44 
 

Nr.:  
SSU 27 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

-808.000 kr.  
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune tilbyder selvtræning for 140 kroner om måneden på hhv. 
Sundheds- og Rehabiliteringscentret Hørsholm og Aktivitetscenter Sophielund. Tilbuddet 
er til borgere på 65 år eller derover samt førtidspensionister bosiddende i Hørsholm 
Kommune. 
 
Det foreslås at hæve det månedlige kontingent for selvtræning til 150 kr., således at 
prisen for selvtræning afspejler de reelle udgifter, der er ved at drifte tilbuddet. Der er 
på nuværende tidspunkt tilmeldt i alt 481 selvtrænere SRH og Aktivitetscenter 
Sophielund. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er administrationens erfaring, at der i forbindelse med prisjusteringer til selvtræning 
må påberegnes frafald i antal tilmeldinger. Det er dels borgere, der melder fra pga. øget 
pris og dels borgere, der melder fra, fordi de bliver mindet om, at de betaler til træning, 
de ikke længere benytter. Ved sidste prisjustering frameldte ca. 30-40 borgere sig alene 
på SRH. I beregningen er der derfor kalkuleret med et frafrald på 10 %. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Det vurderes at ca. 50 borgere vil framelde sig tilbuddet om selvtræning på enten SRH 
eller Aktivitetscentret Sophielund.  
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 
Investering     
Netto reduktion -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 

 
 
 
 
 



 
Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Mere individuel træning omlægges til holdtræning 

Politikområde: 
44 
 

Nr.:  
SSU 28 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

12.504.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Om træningsområdet 
På Sundheds- og Rehabiliteringscenteret Hørsholm leverer gruppen af trænende 
terapeuter genoptræning til kommunens borgere. Terapeutgruppen består af i alt 28 
terapeuter, både ergoterapeuter og fysioterapeuter, der samlet dækker over følgende 
fagteams: børn, cancer, geriatri, håndkirurgi, neuro, ryg, skulder, underekstremiteter, 
samt træning på de midlertidige pladser. Derudover er der også tilknyttet en diætist i 
konsulentfunktion. 
 
Analyse af træningsområdet 
BDO udarbejdede i 2018, på opdrag af administrationen, en analyse af træningsområdet 
med det overordnede formål at skabe indsigt i opgaveløsningen og driften med henblik 
på at anvise forbedrings- og effektiviseringspotentialer, samt komme med konkrete 
handlemuligheder til at indfri disse.  
 
BDO-rapporten pegede på, at Hørsholm Kommune havde meget individuel træning ift. 
holdtræning sammenlignet med andre kommuner. Det var BDO’s vurdering, at 
træningsenheden generelt er effektivt drevet, og at der løbende har været arbejdet med 
mange af de elementer, der har betydning for en hensigtsmæssig og effektiv afvikling af 
driften, herunder blev det konstateret at terapeuterne bruger en mindre andel af deres 
tid på administrative opgaver sammenlignet med andre kommuner.  
 
BDO beregnede desuden det økonomiske potentiale for Hørsholm Kommune forbundet 
med konvertering af individuelle træningsforløb til mere holdtræning. Med budgetaftalen 
2019-2022 blev det besluttet at konvertere individuel træning til holdtræning, svarende 
til gennemsnitligt én individuel træning til én holdtræning pr. genoptræningsforløb, og 
dermed blev det fulde besparelsespotentiale, som rapporten fra BDO pegede på, allerede 
gennemført der. 
 
Med nærværende råderumsforslag foreslås det at ændre tilgangen for genoptræningen i 
kommunen, således at borgere som udgangspunkt tilbydes holdtræning efter den 
indledende forundersøgelse. Som udgangspunktet skal alle borgere henvist til 
genoptræning i kommunen, tilbydes holdtræning medmindre særlige undtagelser gør sig 
gældende. De særlige undtagelser gælder de borgere, hvor forhold gør, at det ikke er 
hensigtsmæssigt eller muligt, at de genoptræner på hold. Det er: 

- Borgere med kognitive problemer, herunder demens 
- Borgere med bevægelsesmæssige restriktioner, som kræver 1:1 genoptræning 
- Terminale/palliative borgere 



- Børn, hvor gentræningen kræver en ærlig tilrettelæggelse (pga. Hørsholm 
Kommunes størrelse er det fx ikke muligt at lave deciderede børnehold) 

- Gynækologisk-obstetrisk genoptræning og andre små diagnosegrupper, hvor det 
ikke er muligt at samle nok borgere til et hold og hvor deres genoptræning ikke 
kan rummes på et andet genoptræningshold med andre diagnosegrupper  

- Borgere der har behov for tolk. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er en forudsætning, at det er muligt at konvertere det omfang af individuelle 
træningsforløb til holdforløb, som frigør ressourcer svarende til 250.000 kr. årligt. Da 
forslaget forudsætter en justering i lønudgifter, vil det fulde reduktionspotentiale tidligst 
kunne effektueres fra 2024. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Konsekvensen af besparelsen er et fagligt ringere genoptræningstilbud til borgere i 
Hørsholm Kommune. I de tilfælde, hvor borgerne modtager træning på hold fremfor 
individuelle træningsforløb, vil borgerne opleve en mindre grad af terapeuttid. Det kan 
tillige i højere grad blive nødvendigt at blande diagnosegrupper på samme hold, da 
volumen ikke er så stor inden for nogle diagnoser grundet Hørsholm Kommunes 
størrelse. Forløbene vil således ikke være lige så diagnosespecifikke og målrettet den 
enkelte som tidligere. 
 
Konsekvenser for personale: 
Reduktionen sker på lønninger, og der vil derfor ske en justering i træningsenheden. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -188.000 -250.000 -250.000 -250.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -188.000 -250.000 -250.000 -250.000 



Budget 2023-2026

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
Forslag til råderum
Nr. Politikområde Bestilling 2023 2024 2025 2026
SSKU 1 60 Afskaffelse af kulturdagen -526.000 -526.000 -526.000 -526.000
SSKU 2 60 Nedlæggelse af lydavis for blinde- og svagtseende i Hørsholm og Fredensborg -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
SSKU 3 61 Lokalhistorisk akiv drives fremadrettet af biblioteket 300.000 -250.000 -250.000 -250.000
SSKU 4 61 Afskaffelse af ekstra haltid/halkapicitet -87.500 -275.000 -275.000 -275.000
SSKU 5 61 Energitilskud til ketsjerklubber i private haller konverteres til alment kommunalt lokaletilskud -478.000 -478.000 -478.000 -478.000
SSKU 6 61 Nedlæggelse af musical i Kulturhus Trommen, reduktion af Kultur- og Fritidspuljen. -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
SSKU 7 61 Kommunen reducerer bidraget til Team Hørsholm 0 -256.000 -256.000 -256.000
SSKU 8 61 Nedlæggelse af særtilskud til Musikforeningen og Trommen -50.000 -100.000 -100.000 -100.000
SSKU 9 61 Nedlæggelse af Idrætsordningen -117.000 -117.000 -117.000 -117.000

SSKU 10 62 Nedgang i elev-antal og aktiviteter på Musikskolen -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
SSKU 11 65 Udmeldelse af Sund By Netværket 0 -31.000 -31.000 -31.000
SSKU 12 65 Nedlæggelse af sundhedspuljen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
SSKU 13 65 Bortfald af midler afsat til tidlig opsporing af alkoholproblemer i familier -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
SSKU 14 65 Reduktion i midler afsat til alkoholforebyggelse og hygiejneindsats -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
SSKU 15 65 Nedlæggelse af Anonym Ungerådgivning -450.000 -675.500 -675.500 -675.500
SSKU 16 65 Nedlæggelse af Familieværksætterne -100.000 -126.000 -126.000 -126.000

I alt -2.267.500 -3.593.500 -3.593.500 -3.593.500



Råderumsforslag  

Titel: Afskaffelse af Kulturdagen Politikområde: 
60 Kulturhus 
Trommen  

Nr.: 
SSKU 1 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 526.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Den kommunalt arrangerede og finansierede Kulturdag på ridebanen nedlægges, 
hvorved tilbuddet til kommenens borgere, foreninger og kulturaktører ophører. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Hørsholm Kommune afholder Kulturdag hvert år den 1. lørdag i september. Kulturdagen 
er Hørsholm Kommunes store kulturfest/kulturmøde, hvor foreningslivet, borgere og 
frivillige knytter fællesskaber og mødes om kulturelle oplevelser. Råderumsforslaget kan 
realiseres fra 2023, da der endnu ikke er indgået aftaler med samarbejdspartnere.  
Konsekvenser for borgerne: 
Foreninger og frivillige i Hørsholm vil ikke længere blive en del af samarbejder omkring 
Kulturdagen, og borgerne vil ikke opleve en hel dag med kultur, koncerter, fællesskaber. 
Konsekvenser for personale: 
Medarbejder på rådhuset samt i Kulturhus Trommen vil ikke skulle bruge ressourcer på 
planlægning og afvikling af Kulturdagen. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -526.000 kr. -526.000 kr. -526.000 kr. -526.000 kr. 
Investering     
Netto reduktion -526.000 kr. -526.000 kr. -526.000 kr. -526.000 kr. 

 
  



Råderumsforslag  

Titel: Nedlæggelse af lydavis for blinde- og svagtseende 
i Hørsholm og Fredensborg 

Politikområde: 
60 Kulturhus 
Trommen 

Nr.: 
SSKU 2 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 100.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Bibliotek nedlægger lydavisen for 
blinde- og svagtseende. Medarbejdere på Hørsholm Bibliotek står for redigering af 
indhold til lydavisen samt ansvar og oplæring af frivillige oplæsere, teknik i forbindelse 
med indlæsning, kopiering og distribution. Hørsholm kommune har pt. 8 modtagere af 
lydavisen og Fredensborg 45 modtagere. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Opsigelse af kontrakt med Fredensborg 
Kommune med 3 måneders varsel. 
Konsekvenser for borgerne: Blinde og svagtseende i Hørsholm og Fredensborg vil 
ikke længere få mulighed for at få nyheder oplæst fra Ugebladet og Frederiksborg Amts 
Avis. Nedlæggelsen af lydavisen vil betyde en serviceforringelse for de svageste borgere, 
der er blinde eller meget synshandicappede.  
Konsekvenser for personale: Timerne brugt på lydavisen reduceres. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -100.000. -100.000 -100.000 -100.000 
Investering     
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

  



Råderumsforslag  

Titel: Lokalhistorisk arkiv drives fremadrettet af 
Biblioteket  

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.: 
SSKU 3 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Årlige driftsomkostninger til arkivvirksomhed: 721.000 kr. Midlerne finansieres via det 
kommunale driftstilskud til Museum Nordsjælland. 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Lokalhistoriske arkiver indgår i mange kommuner som del af lokale museer eller 
biblioteker. I Hørsholm Kommune drives det lokalhistoriske arkiv af Museum 
Nordsjælland. Ved at flytte arkivet reduceres den samlede omkostning med 250.000 kr., 
fordelt ved 200.000 kr. på ændring af personalestruktur og synergi med biblioteket og 
50.000 kr. til faciliteter. Driftstilskuddet til lokalhistorisk arkiv flyttes fra et samlet tilskud 
til Museum Nordsjælland og overgår til biblioteket. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Nærværende råderumsforslag kan ikke realiseres, hvis baggrundsnotatet: Anvendelse af 
teaterkælderen under Trommen til brug for ”Tromme basement for de unge” vedtages, 
da der er tale om disponering af samme lokale.  
At flytte et arkiv er en meget omfattende proces, og administrationen anbefaler derfor at 
reduktion i personale effektueres efter arkivet er færdiginstalleret i den nye lokation. Da 
omkostningsreduktionen omfatter personale- og facilitetsudgifter, kan denne først 
realiseres efter selve flytningen i 2024. Dertil skal der afsættes 200.000 kr. til flytning, 
evt. opbevaringsmøbler samt øvrig indretning. Hertil skal der allokeres midler, svarende 
til 100.000 kr., til selve virksomhedsoverdragelsen. Dette indebærer opsigelse af 
kontrakter, høringsperiode i forhold til ansættelsesforhold og evt. fratrædelser.   
Konsekvenser for borgerne: 
Et lokalhistorisk arkiv indsamler, registrerer og bevarer privat arkivmateriale som stilles 
til rådighed. Arkivet har ca. 200 brugere om året med fysiske eller digitale henvendelser. 
Herudover er der betjening via den centrale database, arkiv.dk. Flytning af lokalhistorisk 
arkiv vil ikke have videre konsekvenser for borgerne. Arkivet bliver mere tilgængeligt i 
bymidten og Kulturhuset.  
Konsekvenser for personale: 
Arkivledelsen overgår til bibliotekslederen, og en arkiv-assistent virksomhedoverdrages 
til biblioteket. Ved fusion af de to fagområder er der mulighed for synergi og en stærkere 
faglig forankring og formidling af lokalhistorien i Hørsholm. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-)  -250.000 -250.000 -250.000 
Investering 300.000    
Netto reduktion 300.000 -250.000 -250.000 -250.000 

 



Råderumsforslag  

Titel: Afskaffelse af ekstra haltid/halkapacitet Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.: 
SSKU 4 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 275.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kommunen stopper med at leje tid i private faciliteter, som for nuværende er hallen ved 
NGG og varmtvandsbassinet i Breelteparken, til kommunens foreningsliv.  
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
De ca. 3 foreninger som pt. benytter den ekstra halkapacitet orienteres om 
beslutningen, således de kan omlægge/annullere deres træningstider. Af hensyn til 
foreningernes sæsonplanlægning bør besparelsen først træde i kraft med virkning fra 
andet halvår 2023.   
Konsekvenser for borgerne:  
Kapaciteten i NGG-hallen er relativ begrænset grundet terminsprøver, eksaminer, ferier 
mm. For nuværende anvendes den en enkelt dag om ugen af HUI fodbold og 
floorballklubben. Ophører ordningen vil HUI fodbold og Floorball formentlig ikke kunne få 
alternative træningstider i kommunens egne haller på samme tidspunkt, hvorfor de ikke 
kan tilbyde disse hold til deres medlemmer. 
Varmtvandsbassinet i Breelteparken anvendes i weekenderne af svømmeforeningen 
blandt andet som erstatning for det lukkede babybassin i Hørsholm Svømmehal. 
Svømmeforeningen har hver uge 14 hold i Breelteparkens bassin. Svømmeforeningen 
må nedlægge de 14 hold, som klubben ikke vil kunne finde alternative træningstider for.  
Konsekvenser for personale:  
Ophør af administration af den nye ordning. 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -87.500 kr. -275.000 kr. -275.000 kr. -275.000 kr. 
Investering     
Netto reduktion -87.500 kr. -275.000 kr. -275.000 kr. -275.000 kr. 

 
  



Råderumsforslag  

Titel: Energitilskud til ketsjerklubber i private haller 
konverteres til alment kommunalt lokaletilskud. 

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.: 
SSKU 5 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.127.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune har gennem mange år støttet ketsjerklubberne ved at udbetale 
energitilskud i stedet for det lovpligtige lokaletilskud, som de er berettiget til jf. 
folkeoplysningsloven. Konverteres tilskuddet, vil dette på baggrund af en analyse 
foretaget i 2020 betyde en nedgang i tilskud svarende til: 
*Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT):- 406.000 kr. 
*Hørsholm Badminton klub (HBK): -3.000 kr. 
*Hørsholm Squashklub (HSK): -69.000 kr. 
Da lokaletilskud især bliver tildelt børn og unge under 25 år, vil det være klubber med 
den ældste alderssammensætning, som vil få størst reduktion, hvis man konverterer fra 
energi- til lokaletilskud. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det kan være nødvendigt med en overgangsordning, da lokaletilskuddet udbetales 
bagudrettet, og klubberne hidtil har fået udbetalt energitilskuddet fremadrettet. 
Orientering i Idrætsrådet. 
Konsekvenser for borgerne: 
HRT og HSK vil forventeligt hurtigt genere underskud, som på sigt vil lukke klubberne 
under de nuværende forhold. HBK vil kunne fortsætte driften som nuværende, men kan 
ikke overleve konverteringen fra forudrettet til bagudrettet tilskud. Dette kan dog 
afhjælpes ved at lave en særordning, hvor der udbetales aconto lokaletilskud. 
Konsekvenser for personale: 
Ændring af administrativ praksis ved at særordningen bortfalder.  
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -478.000 kr. -478.000 kr. -478.000 kr. -478.000 kr. 
Investering     
Netto reduktion -478.000 kr. -478.000 kr. -478.000 kr. -478.000 kr. 

 
  



Råderumsforslag  

Titel: Nedlæggelse af musical i Kulturhus Trommen, 
reduktion af Kultur- og Fritidspuljen. 

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.: 
SSKU 6 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 683.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Finansiering af den engang traditionsrige musical i Trommen, som i mange år har været 
et kulturelt fyrtårn i kommunen, ophører.  
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Hvert år disponeres 240.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen til afholdelse af musical i 
Trommen. Musicalen er tidligere blevet afholdt hvert andet år, og koster således 
480.000 kr. pr. produktion. Realiseres forslaget, nedskrives Kultur- og Fritidspuljen med 
240.000 kr. til 443.000 kr.  
Konsekvenser for borgerne: 
Der har tidligere deltaget ca. 40-60 unge i musicalen, men Trommen har til de seneste 
produktioner haft yderst svært ved at rekruttere og fastholde de unge på frivillig basis. 
Ligeledes er der mange andre nye tilbud og interesseområder indenfor den digitale 
verden, som konkurrerer om de unges engagement. I år er der kun 10-20 som deltager. 
Gennem tiden er arrangementet blevet kommercielt anlagt og hovedparten af midlerne 
bruges til teknik, afvikling og instruktion. Den seneste produktion BURN fra 2017 blev 
fremvist 14 gange for ca. 1900 besøgende. Gennemsnitlig er halvdelen af salen fyldt 
med 33% solgte billetter og 17% fribilletter. Trommen er pt. i gang med planlægning af 
næstkommende musical som forventes afholdt i efteråret 2022. Realiseres forslaget vil 
der efter 2022 ikke længere blive afholdt en musical.   
Konsekvenser for personale: 
I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev det besluttet, at Kulturhus Trommen 
skulle benytte en større del af frivillige i virksomhedsafviklingen. Opgaven med 
musicalen understøtter i mindre grad denne beslutning og korrelerer derfor også i 
mindre grad med den nuværende personalenormering.   
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -240.000 kr. -240.000 kr. -240.000 kr. -240.000 kr. 
Investering     
Netto reduktion -240.000 kr. -240.000 kr. -240.000 kr. -240.000 kr. 

 
  



Råderumsforslag  

Titel: Kommunen reducerer bidraget til Team Hørsholm 
med 256.000 kr. til 40.000 kr. + moms årligt. 
Derudover bortfalder kommunens sekretariatsbetjening 
af Team Hørsholm. 

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.:  
SSKU 7 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 296.000 kr.  

Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunen vil fremadrettet købe et 
bronzemedlemskab af Team Hørsholm til 40.000 kr. + moms, og sekretariatsbetjeningen 
(fx bogføring, hjemmeside, betjening af bestyrelse/forretningsudvalg og pr) bortfalder. 
Team Hørsholm er et samarbejde mellem kommunen og 18-20 private virksomheder, 
som bidrager økonomisk til, at Team Hørsholm støtter lokale eliteidrætsklubber og 
eliteidrætsudøvere, bosiddende i kommunen. Team Hørsholm uddeler årligt ca. 1 mio. 
kr. i direkte støtte til eliteidrætten. Team Hørsholms vision er blandt andet at gøre 
Hørsholm til sportens by og skabe oplevelser for byens borgere gennem eliteidrætten.  
Hvis Hørsholm Kommune reducerer sit bidrag til Team Hørsholm vil det være op til Team 
Hørsholm at besluttes hvilke konsekvenser dette får for Hørsholm Kommune og Team 
Hørsholm. Kommunens bidrag til Team Hørsholm blev besluttet i budgetaftalen 2010-
2013.  
Forudsætninger for realisering af forslaget: Fordeling af Team Hørsholm midler for 
sæson 2022/2023 sker i september, hvorfor forslaget først kan træde i kraft fra 2024.  
Konsekvenser for borgere/klubber/erhvervsliv: Hvis Team Hørsholm opløser sig 
selv som en konsekvens af kommunens reducerede bidrag, mister klubberne en 
økonomisk støtte på ca. 1 mio. kr. årligt, og det må forventes, at klubberne ikke 
længere kan opretholde samme sportslige niveau. Klubberne kan formentlig ikke 
længere tiltrække store sportsbegivenheder til kommunen som fx U20 VM i ishockey og 
tv-transmitterede tennisevents. Kommunes eliteklubber vil forventeligt bruge flere 
ressourcer på at søge sponsorater ved forskellige virksomheder fremfor at søge om 
støtte et sted – nemlig Team Hørsholm. På samme vis vil kommunens virksomheder 
forventeligt bruge flere ressourcer på at administrere ansøgninger fra de forskellige 
idrætsklubber.  
Konsekvenser for personale: Hvis kommunens sekretariatsbetjening af Team 
Hørsholm bortfalder, bliver der frigjort administrative ressourcer. Hvis Team Hørsholm 
opløser sig selv som en konsekvens af forslaget, kan det forventes, at Hørsholm 
Kommune vil modtage flere ansøgninger om økonomisk støtte fra kommunens 
foreninger med deraf følgende administrative opgaver med sagsbehandling og 
sagsfremstilling. 
Konsekvenser for budget: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-)  -256.000 -256.000 -256.000 
Investering     
Netto reduktion  -256.000 -256.000 -256.000 

 



Råderumsforslag  

Titel: Nedlæggelse af særtilskud til Musikforeningen og 
Trommen 

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.: 
SSKU 8 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 100.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: Budgettet reduceres helt over 2 år, hvorved 
Hørsholm Musikforening og Trommen ikke længere modtager et driftstilskud til koncerter 
i Trommen. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Dialog med Trommen og Hørsholm 
Musikforening og evt. annullering af planlagte koncerter. Musikforeningen varsles et år 
forud, således de kan nå at ændre deres program og planlægning. 
Konsekvenser for borgerne: I mange år har flere forskellige kulturelle aktører i 
Hørsholm Kommune modtaget et amtstilskud. Med nedlæggelse af amterne blev 
tilskuddet konverteret til et særtilskud, som i Hørsholm Kommune dog forblev et fast 
særtilskud. Tilskuddet har gennem tiden støttet Hørsholm Scenen, Hørsholm 
Musikforening og Trommen. I dag støtter tilskuddet udelukkende Hørsholm 
Musikforening og Trommen. I 2017 lavede Hørsholm Kommune en samarbejdsaftale 
med Hørsholm Musikforening om, at der årligt udbydes op til 5 koncerter, som afholdes i 
Trommen. Realiseres dette råderumsforslag, skal der påregnes opsigelse af aftalen, 
således at musikforeningen har mulighed for at tilpasse deres fremtidige 
aktivitetsniveau. Derfor kan budgetreduktionen vedrørende musikforeningens 
driftstilskud først realiseres i 2024. Trommen, der er den anden tilskudsmodtager, 
bruger tilskuddet til at udvikle og udbyde nye kulturelle aktiviteter. Ophører tilskuddet, 
vil Trommen kompensere ved at fortsætte strategien om at lave bredere forestillinger 
tættere på borgerne. I forhold til Trommens tilskud, kan dette reduceres fra og med 
budgetåret 2023. 
Konsekvenser for personale: Mere administration og servicering, da Hørsholm 
Musikforening kan forventes at søge de politiske puljemidler. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Investering     
Netto reduktion -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 

 
  



Råderumsforslag  

Titel: Nedlæggelse af Idrætsordningen Politikområde: 
61 Kultur og Fritid 

Nr.: 
SSKU 9 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 117.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: Idrætsordningen nedlægges. Idrætsordningen er 
et samarbejde mellem Rungsted Gymnasium, idrætsklubber i Hørsholm og Hørsholm 
Kommune. Kommunen bidrager med et tilskud til trænerlønninger og indkøb af materiel. 
Rungsted Gymnasium skemalægger tirsdage og torsdage kl. 8-10, så elever på 
ordningen kan morgentræne. Idrætsklubberne stiller trænerkapacitet og faciliteter til 
rådighed for elever der morgentræner. Gennem de sidste mange år har 3-4 foreninger 
ansøgt om og modtaget tilskud. Idrætsordningen er en del af kommunens 
talentfødekæde på idrætsområdet og bidrager til fortællingen om Hørsholm som 
sportens by.  
Forudsætninger for realisering af forslaget: Orientering i Idrætsrådet.  

Konsekvenser for borgerne: Ved en nedlæggelse af Idrætsordningen er der risiko for, 
at kommunens samlede talentmasse på idrætsområdet bliver reduceret. Rungsted 
Gymnasium har status som Team Danmark Uddannelsespartner og er i den forbindelse 
forpligtet til at lægge skema, som giver eleverne mulighed for at morgentræne. Ifølge 
Rungsted Gymnasium er 39 elever på Team Danmark ordningen, og 46 elever er på den 
såkaldte ’sub-eliteordning’, som er trinnet under Team Danmark ordningen. Gymnasiet 
vurderer, at ca. 80-90 % af alle eleverne på Team Danmark ordningen og 
subeliteordningen er tilknyttet foreninger i Hørsholm, og bidrager derved til at 
opretholde et eliteidrætsmiljø lokalt i Hørsholm. En nedlæggelse af Idrætsordningen får 
umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til gymnasiets status som Team Danmark 
Uddannelsespartner, da gymnasiet stadig kan give eleverne mulighed for at 
morgentræne.  Kommunen er en væsentlig part i eliteidrætsstøtteforeningen Team 
Hørsholm, og en nedlæggelse af Idrætsordningen vil stride mod Team Hørsholms mål 
om at Hørsholm skal være sportens by.  
Konsekvenser for personale: Mindre administration.  
Konsekvenser for budget: 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -117.000 -117.000 -117.000 -117.000 
Investering     
Netto reduktion -117.000 -117.000 -117.000 -117.000 

 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel: Nedgang i elev-antal og aktiviteter på 
Musikskolen 

Politikområde: 
62 Musikskolen 
 
 

Nr.: 
SSKU 10 
 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 5.214.700 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget: Grundet fald i antal indmeldte børn på 
musikskolen med op til 20% hen over de seneste tre år, er det muligt at tilpasse 
musikskolens omkostninger til især lærer-lønninger. 
 
Musikskolen har ikke et aktivitetsstyret budget, men et rammebudget. Musikskolens 
”indtægter” i form af statstilskud og elev/forældrebetaling bliver automatisk mindre, 
men det samme sker ikke med den del af deres budget, som kommunen finansierer. 
Dette fordi musikskolen har et rammebudget. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
At aktivitetsniveauet og normeringen tilpasses den nuværende situation med færre 
indmeldte og betalende elever. 
Hvis reduktionen i aktiviteterne skulle afspejle sig 100% i reduktion i budgettildelingen, 
kunne budgetreduktionen (dvs. råderumsforslaget) blive 440.000 kr. Men da 
Musikskolen ikke i dag har et aktivitetsstyret budget, og da det vil være en udfordring at 
tilpasse økonomi og ansatte m.v. fuldt ud til det lavere antal elever, har 
administrationen nedenfor foreslået, at reduktionen bliver det halve, svarende til 
220.000 kr. 
Konsekvenser for borgerne: 
Udbuddet af undervisning tilpasses, og man vil søge at fastholde de nuværende tilbud. 
Konsekvenser for personale: 
Nedskalering af lærerstab. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 
Investering     
Netto reduktion -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 

 
  



 
Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Udmeldelse af Sund By Netværket 

Politikområde: 
65 
Sundhedsfremme 
og forebyggelse 
 

Nr.:  
SSKU 11 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
31.000 kr.  

 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune er medlem af Sund By netværket. Sund By Netværket er et forum 
for netværksdannelse, vidensdeling og fælles kapacitetsopbygning. Sund By Netværket 
udarbejder faglige modeller, udvikler metoder og udbyder kurser og konferencer for 
netværkets medlemmer, samarbejdspartnere samt andre interesserede. Et eksempel er 
vidensdelingsplatformen www.sundeborgere.dk, som er en platform, hvor kommuner 
kan dele gode erfaringer og lade sig inspirere til nye kommunale indsatser på 
sundhedsfremme og forebyggelsesområdet.  
 
Eksempler hvor Hørsholm Kommune har kunne drage nytte af netværket er i relation til 
alkoholforebyggelsesområdet og indenfor evaluering og dokumentation af kommunale 
sundhedsindsatser. 
 
Det foreslås, at Hørsholm Kommune opsiger sit medlemskab af Sund By Netværket. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Grundet opsigelsesfrist for aftalen med Sund By Netværket vil udgiften først kunne 
spares fra 2024. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Forslaget har ikke direkte konsekvenser for borgerne. 
 
Konsekvenser for personale: 
Forslaget medfører, at mulighederne for vidensdeling og netværk på tværs af kommuner 
om den sundhedsfremmende og forebyggende indsats begrænses. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) 0 -31.000 -31.000 -31.000 
Investering     
Netto reduktion 0 -31.000 -31.000 -31.000 

 
   
 
  



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Nedlæggelse af sundhedspulje 
 

Politikområde: 
65 
Sundhedsfremme 
og forebyggelse 

Nr.:  
SSKU 12 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
50.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Kommunalbestyrelsen tiltrådte i maj 2020, at der blev oprettet en sundhedspulje under 
det tidligere Sundhedsudvalg på 100.000 kr., som uddeles en gang årligt i oktober 
måned.  
 
Sundhedspuljen kan søges af lokale foreninger, grupper og personer, som etablerer 
sundhedsfremmende initiativer. Det kan både være initiativer, der er med til at øge 
mængden af tilbud med det formål at holde borgere raske. Det kan også være initiativer 
med et patientrettet fokus, der kan øge mængden af tilbud til borgere, der lider af 
kronisk sygdom eller lignende.  
 
I 2021 modtog administrationen fire ansøgninger, og det tidligere Sundhedsudvalg 
besluttede at fordele midlerne på følgende måde: 
 

Forening Beløb 
DOF Hørsholm Fritidsskole 30.937 kr. 
Usserød Skole 40.550 kr. 
Kræftens Bekæmpelse Hørsholm 20.400 kr. 
Hjerteforeningen 10.000 kr. 
I alt 101.887 kr. 

Sundhedspuljen blev i forbindelse med budget 2022-2025 reduceret med 50.000 kr., 
således puljen i 2022 udgør 50.000 kr.  

Administrationen vurderer, at sundhedspuljen kan nedlægges fra 2023. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres. 
  
Konsekvenser for borgerne: 
Foreninger mv. vil ikke længere kunne søge midler til sundhedsfremmende aktiviteter. 
Der vil fortsat være mulighed for at søge støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18 
puljen. 
 
 
Konsekvenser for personale: 
Der vil ikke længere være udgifter til administration af puljen.  
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Investering     
Netto reduktion -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

 

  



Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Bortfald af midler afsat til tidlig opsporing af 
alkoholproblemer i familier 

Politikområde: 
65 
Sundhedsfremme 
og forebyggelse 

Nr.:  
SSKU 13 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

50.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommunes alkoholpolitik - med titlen ”Ingen børn og unges liv må skades af 
alkohol” - blev godkendt i marts 202 og har tre overordnede fokusområder: 
 

o Alkoholkultur og alkoholindtag blandt børn og unge i udskolingen og 
ungdomsuddannelser 

o Børn og unge, der vokser op i familier med alkoholoverforbrug 

o Rollemodeller for børn og unge 

Den vedlagte Alkoholpolitik for Hørsholm Kommune indeholder otte delmål, som er 
beskrevet nærmere i 26 indsatser og politikken bygger på et solidt vidensgrundlag 
baseret på interviews med i alt 16 nøglepersoner og interessenter på tværs af 
kommunen samt kernelitteratur på området. Den beskriver problemstillinger og 
fremadrettede behov, når det gælder alkoholområdet med fokus på børn og unge og 
rollemodeller i Hørsholm Kommune. 
 
I budgetaftalen for 2022-2025 blev der på Sundhedsudvalgets område afsat 50.000 kr. 
til at styrke forebyggelse af alkoholproblemer i familier, hvor alkohol fylder samt styrke 
information til børn og unge om hvor de kan søge hjælp. 
 
Midlerne skulle understøtte det videre arbejde med alkoholpolitikken og visionen om at 
ingen børn eller unges liv skal skades af alkohol.  
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Der vil ikke blive etableret tilbud eller indsatser indenfor området, der ikke vil blive 
styrket som planlagt. 
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Investering     
Netto reduktion -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 



 
   
Råderumsforslag - 2023 

Titel:  
Reduktion i midler afsat til alkoholforebyggelse og 
hygiejneindsats 

Politikområde: 
65 
Sundhedsfremme 
og forebyggelse 

Nr.:  
SSKU 14 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

109.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I budgetaftalen for 2021-2024 blev der afsat 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem til at 
styrke kommunens hygiejneindsats og til at reducere alkoholforbruget blandt både unge, 
voksne og ældre. Midlerne er blandt andet brugt på at kompetenceudvikle medarbejdere 
inden for hygiejneområdet og udvikle Hørsholm Kommunes alkoholpolitik, der blev 
godkendt i marts 2022.  
 
Det foreslås at reducere i midlerne til de to indsatsområder. I forslaget fastholdes 
10.000 kr. til fortsat at styrke hygiejneindsatsen, da området ikke har yderligere budget 
og det er et område, der har været stor efterspørgsel på i organisationen på som følge 
af covid-19. 
 
Forslaget vil medføre, at der ikke er midler til at understøtte det videre arbejde med at 
implementere alkoholpolitikken, herunder at udarbejde ungeprofilundersøgelsen hvert 
andet år som tiltænkt i relation til at monitorere arbejdet med alkoholpolitikkens 
indsatser. 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Der vil være færre midler afsat til den borgerrettede forebyggelse i Hørsholm Kommune.  
 
Konsekvenser for personale: 
Forslaget vil medføre, at det ikke længere er muligt at kompetenceudvikle 
medarbejderne i samme grad indenfor hygiejneområdet. Det vil heller ikke i samme 
omfang være muligt at understøtte hygiejnenetværkets mødeaktiviteter med eksterne 
oplægsholdere mm. 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -99.000 -99.000 -99.000 -99.000 
Investering     
Netto reduktion -99.000 -99.000 -99.000 -99.000 

 
  



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedlæggelse af Anonym Ungerådgivning 

Politikområde: 
65 
Sundhedsfremme 
og forebyggelse 
 

Nr.:  
SSKU 15 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
673.500 kr.  
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politik område 65, foreslås 
det, at Anonym Ungerådgivning nedlægges.   
 
Anonym Ungerådgivning blev etableret med budgetaftale 2019-2022, og få år senere 
videreført med budgetaftale 2021-2024. Der har været udarbejdet en årlig evaluerings- 
og årsrapport til Sundhedsudvalget siden opstart.  
 
Anonym Ungerådgivning er forankret i Familiehuset med en fuldtidsansat psykolog. 
Derudover var der fra december 2020 - november 2021 deltidsansat en ekstra psykolog 
på grund af den øgede efterspørgsel fra unge og forældre. Rådgivningen har været åben 
for henvendelser siden den 1.oktober 2019. 
 
Anonym Ungerådgivning er et tilbud til unge mellem 13-25 år, enten bosat i eller med 
skolegang i Hørsholm kommune. De unge kan få et samtaleforløb på op til 10 samtaler 
med en psykolog. De kan kontakte rådgivningen direkte, og tilbuddet er anonymt. 
Tilbuddet omfatter også de unges forældre og netværk samt fagpersoner, som tilbydes 
telefonisk rådgivning efter behov.  
 
Der har i 2020 været i alt 273 henvendelser til Anonym Ungerådgivning, og i 2021 251 
henvendelser. Henvendelserne er fordelt mellem nye unge, forældre og fagpersoner. 
På baggrund af henvendelserne har Anonym Ungerådgivning opstartet 50 nye forløb 
med unge i 2020 og 61 nye forløb i 2021. Siden slutningen af 2021 har der været unge 
på venteliste til opstart af samtaleforløb.  
 
De unge, der henvender sig til Anonym Ungerådgivning, oplever udfordringer med 
temaer som familie, overtænkning, præstation og stress, depression og tristhed, 
selvværd, angst m.m. De unge henvender sig med yderst relevante problemstillinger 
der, hvis ubearbejdet, kan få ganske stor indflydelse for deres trivsel og udvikling på 
både kort og længere sigt.  
 
Med nedlæggelse af tilbuddet er der tale om en serviceforringelse i forhold til det 
forebyggende arbejde overfor unge med risiko for, at der på sigt kan blive behov for 
mere indgribende foranstaltninger, idet en markant andel af de unge, som i dag ikke får 
en ungdomsuddannelse, har psykiske vanskeligheder, ifølge Socialstyrelsen. Psykisk 
sårbarhed er ligeledes statistisk forbundet med bl.a. svage eller svigtende sociale 
netværk, svagere arbejdsmarkedstilknytning, kriminalitet og fysiske helbredsproblemer. 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
- 



Konsekvenser for borgerne:  
At de unge kan/vil opleve, at de ikke får den støtte og hjælp de har brug for.   
Anonym Ungerådgivning henvender sig i høj grad til de unge i alderen 13-25 år, som 
ikke har ønsket eller indtil videre haft lejlighed til at søge og/eller få hjælp andre steder i 
kommunen. Det er vigtigt for de unge, at tilbuddet er anonymt, og at det er et tillidsfuldt 
rum, hvor den unge kan vende det, der udfordrer og få rådgivning til at komme videre. 
 
Der findes dog forskellige alternative tilbud, bl.a. kan unge mellem 18-24 år blive 
henvist til gratis psykologbehandling – dog ikke anonymt - gennem egen læge. Ligeledes 
findes der organisationer som f.eks. Headspace som yder rådgivning til unge mellem 12-
25 år. Headspace’s rådgivning ydes af frivillige (mange forskellige faggrupper).  

 
Konsekvenser for personale: 
Afskedigelse af 1 psykolog. Af hensyn til opsigelsesvarsel kan der kun opnås delvis 
besparelse i 2023. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Nedlæggelse  -450.000 -675.500 -675.500 -675.500 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -450.000 -675.500 -675.500 -675.500 

 
  



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedlæggelse af Familieiværksætterne  

Politikområde: 
65 
Sundhedsfremme 
og forebyggelse 
 

Nr.: 
SSKU 16 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
126.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politik område 65, foreslås 
det, at Familieiværksætterne nedlægges.  
 
Familieiværksætterne blev igangsat med budget 2017-2020 som et af projekterne under 
Det nære Sundhedsvæsen. Det nære Sundhedsvæsen var et samlet projekt med 
underliggende delprojekter, som rettede sig mod borgere med psykisk 
sygdom/mistrivsel. En del af projekterne havde særlig fokus på tidlige forebyggende 
indsatser til børn og unge. I projektperioden blev der givet en årlig status til 
Sundhedsudvalget. Projekterne under Det nære Sundhedsvæsen overgik til drift i 2021.  
 
Familieiværksætterne er et tilbud til forældre, som får deres første barn.  
Med Familieiværksætterne får nybagte forældre viden og inspiration fra erfarne fagfolk 
til at finde de løsninger og den måde at være familie på, som passer bedst til dem. 
Forældrene møder bl.a. en sundhedsplejerske, en jurist, en familierådgiver, en 
talepædagog, en dagtilbudsleder, en fysioterapeut, en tandlæge, en advokat og en 
bankrådgiver. Forløbet består af 9 mødegange, hvor forskellige temaer bliver taget op, 
herunder: 

 Familieliv, parforhold og kommunikation. 
 Barnets naturlige udvikling og trivsel, herunder overgang til dagtilbud. 
 Netværk og relationer. 
 Tandsundhed, sproglig- og motorisk udvikling 
 Økonomi og arveforhold 
 Mulighed for at søge råd og vejledning. 

Det sociale fællesskab og netværksdannelsen med andre nybagte forældre er en vigtig 
del af forløbet. Det giver mulighed for at bruge hinanden, dele viden og erfaringer samt 
oprette mødre grupper/fædre grupper.  

Det er sundhedsplejerskerne, som henviser til tilbuddet og står for at sammensætte 
holdene. Familieiværksættertilbuddet er netop ved at opstarte et pilotprojekt, således at 
nogle af ovennævnte aktiviteter forgår i mindre forældregrupper, og andre udbydes til 
alle forældre til børn i aldersgruppen, således at også flergangsforældre og tilflyttere kan 
få udbytte af temaerne. 

En nedlæggelse af Familieiværksætterne vil medføre en serviceforringelse i forhold til det 
tidlig forebyggende arbejde. Det medfører, at der ikke længere vil være et samlet tilbud 
til familien med rådgivning og vejledning.   
 



Forudsætninger for realisering af forslaget:  
- 
Konsekvenser for borgerne: 
At der ikke er et samlet tilbud til såvel nybagte fædre som mødre. Det er alene 
lovpligtigt at have mødre grupper.  

 
Konsekvenser for personale: 
En reduktion i ansættelsesgrad for 1 medarbejder i Sundhedsplejen. Af hensyn til varsel 
for ændret arbejdstid kan der kun opnås delvis besparelse i 2023. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Nedlæggelse  -100.000 -126.000 -126.000 -126.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -100.000 -126.000 -126.000 -126.000 

 



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

EBU 1 70 Tilpasning af indsatsbudget som følge af lav ledighed -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000

EBU 2 (Y) 70

Besparelser på indsatser for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb, afklaring,
rådighedsafprøvning og nytteindsats m.fl. -200.000 -400.000 -400.000 -400.000

EBU 3 (Z) 70
Besparelse på indsatser for aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere -300.000 -400.000 -400.000 -400.000

EBU 4 (Æ) 70
Sammenlægning og reduktion af indsatsmedarbejdere (Ungehus,
Jobhus, mentorer) -250.000 -500.000 -500.000 -500.000

I alt -2.950.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000



Råderumsforslag  

Titel:  
Tilpasning af indsatsbudget som følge af lav ledighed 

Politikområde: 
70 
 

Nr.:  
EBU 1   
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Ca. 15 mio. kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
I de seneste år er budgettet til indsatser på beskæftigelsesområdet hvert år reduceret 
ganske betydeligt – dels som følge af beslutninger om generelle besparelser, herunder 
rådhusbesparelser, negativ eller ingen prisfremskrivning, besparelser på køb fra 
eksterne leverandører mv., dels som følge af målrettede besparelser på f.eks. 
mestringskurser, mentor, anden aktør (f.eks. køb af virksomhedsplaceringer for en 
bestemt målgruppe), øvrig vejledning og opkvalificering mv. Besparelserne er 
hovedsageligt udmøntet som serviceniveauforringelser, idet ledigheden i perioden frem 
til ca. 2021 i nogle år lå ret stabilt (bortset fra udsving ifm. corona).  
 
I den seneste tid er ledigheden faldet til et meget lavt niveau, og der er derfor mulighed 
for at reducere budgettet til beskæftigelsesindsatser uden at reducere serviceniveauet, 
dvs. uden at forringe beskæftigelsesindsatsen for den enkelte ledige, og således at 
jobcentret fortsat kan overholde sine forpligtelser iflg. loven. 
 
Der foreslås en reduktion på 2,2 mio. kr. 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
Det er en forudsætning for realiseringen af forslaget, at ledigheden forbliver lav, hvilket 
er meget usikkert. Her tænkes der særligt på den aktuelle europæiske udfordring med 
energiforsyningen, der truer med at øge arbejdsløsheden pga. utilstrækkelighed 
adkomst til energi til f.eks. den tyske sværindustri, hvortil mange danske virksomheder 
er underleverandører. Det er herunder en forudsætning, at jobcentret fortsat har succes 
med at få ukrainere i arbejde. Endvidere er det en forudsætning, at de samme penge 
ikke bortspares som følge af beslutninger i medfør af den igangværende 
konsulentanalyse. Administrationen vil ifm. budgetforhandlingerne holde øje med evt. 
overlap. 
 
 



Konsekvenser for borgerne: 
 
Der vil ikke være konsekvenser for borgerne, såfremt ledigheden holder sig på det 
nuværende, lave niveau. 
 
Konsekvenser for personale: 
 
Der vil ikke være konsekvenser for personale, såfremt ledigheden holder sig på det 
nuværende, lave niveau. Hvis ledigheden stiger, vil også jobcentrets lønbudget komme 
under pres, da en del af indsatsbudgettet udgøres af løn. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

 
 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 



 
Råderumsforslag 

Titel: Analyse: Besparelser på indsatser for aktivitets-
parate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressource-
forløb, afklaring, rådighedsafprøvning og nytteindsats 
m.fl. (Jobhuset), ajourført forslag EBU 4D fra budget 
2021 
 

Politikområde: 
 

70 
 

Nr.:  
 
EBU 2 
(Y) 

Nuværende budget: 
Lønbudget ca. 0,93 mio. kr. i Jobhuset (kt. 5.90.101), dvs. ekskl. beskyttet 
beskæftigelse. 
 
Forslaget er ikke foreneligt med BDO’s forslag 4, 2022, eller med det nye forslag Æ. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
BDO fremlagde i 2020 forslag om at reducere på indsatsen for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere (forslag EBU 4D om bl.a. Jobhuset). Administrationen har 
foretaget en ajourføring af forslaget, som hermed fremlægges i en revideret form. Siden 
2020 er der gennemført betydelige besparelser i indsatsen for målgruppen, og forslaget i 
den reviderede form omhandler nu udelukkende aktiviteterne i Jobhuset. 
 
BDO’s analyse fra 2020 af beskæftigelsesområdet pegede på et ekstraordinært højt 
ressourceforbrug i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Hørsholm. 
BDO vurderer i den nye analyse fra 2022, at udgifterne stadig er over gennemsnit, men 
ikke ekstraordinært høje. 
 
BDO skriver endvidere i 2022, at ”Til gengæld synes tilbuddene for især målgrupper 
langt fra arbejdsmarkedet at være effektive ift. at skabe afgang til uddannelse og job. 
Det gælder også Jobhuset, som synes at bidrage positivt til gode resultater, for de 
grupper der er længst fra arbejdsmarkedet” (s. 5), og at der er ”gode resultater af disse 
tilbud og bedre resultater end det, der ses i andre kommuner” (s. 17). 
 
Jobhuset er dels beskyttet beskæftigelse for førtidspensionister efter servicelovens § 
103, dels et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), hvor forskellige 
lovbestemte ydelser kan bestilles fra sagsbehandler i Hørsholm kommune. Derudover 
sælger Jobhuset tilbud efter LAB til Helsingør kommune til aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere. 
 
Målgrupperne inkluderer således førtidspensionister, aktivitetsparate og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, 
hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse og forsikrede ledige. Tilbuddene omfatter 



aktivering i vejledning og opkvalificering, afklaring og vurdering, rådighedsafprøvning, 
nytteindsats. 
 
Forslaget indebærer en reduktion på knap et årsværk af den del af Jobhuset, der udfører 
aktiviteter for kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge, ressource-
forløbsydelse, hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse og forsikrede ledige – og altså ikke 
det beskyttede værksted for førtidspensionister efter serviceloven. 
 
Det er administrationens vurdering, bl.a. på baggrund af de senere års samlede 
besparelser på beskæftigelsesindsatserne, at Jobhuset ikke vil kunne driftes 
hensigtsmæssigt med en reduceret bemanding. Husets målgruppe- og tilbudssammen-
sætning er kompleks og indebærer desuden samarbejde med virksomheder samt et vist, 
opsøgende salgsarbejde mhp. at hjemtage opgaver til Jobhusets aktiviteter og 
værksteder. 
 
Derfor er det administrationens vurdering, at en bemandingsreduktion må medføre en 
afvikling af Jobhuset samlet set, således at ikke bare de resterende indsatser for de 
ledige målgrupper varetages på anden måde, men også at det beskyttede værksted for 
førtidspensionister nedlægges. Det vil betyde, at førtidspensionister, som ønsker 
løntilskudsjob (tidl. skånejob), må henvises til en anden indsats. Dette vil ikke øge 
besparelsen, men blot ændre organiseringen. 
 
 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
 At fire stillinger (knap 3,5 årsværk) nedlægges 
 At tilbud om løntilskud til førtidspensionister varetages andetsteds 
 At serviceniveauet reduceres 
 At indsats svarende til ca. 1 årsværk omlægges til en anden organisering, evt. køb i 

andre kommuner eller hos private leverandører 
  

Konsekvenser for borgerne/virksomheder: 
Forslaget indebærer at en del af målgruppen vil opleve, at der er et mindre 
serviceniveau i kommunen ift. beskæftigelsesrettede tilbud. Det vil især være den del af 
målgrupperne, som har vanskeligt ved at profitere af en beskæftigelsesfremmende tilbud 
og som har andre væsentlige problemer udover ledighed, eller som har været i beskyttet 
beskæftigelse. 
 
Derudover vil der ikke være mulighed for at gennemføre rådighedsafprøvende tilbud 
eller nytteindsats, som begge er lovpligtige, og der skal således udvikles en ny måde at 
organisere disse tilbud på, f.eks. ved køb hos privat leverandør. Omfanget heraf vil 
formentlig blive mindre. 
 

Konsekvenser for personale: 



Nærværende forslag indebærer en nedlæggelse af fire stillinger, et reduceret 
serviceniveau og en omprioritering i indsatsen, hvor der vil være knaphed på ressource 
til gennemførelse af de omhandlede aktiviteter på beskæftigelsesområdet. 
 
Lejemålet i Ved Klædebo vil skulle rømmes, hvilket kan medføre betydelige udgifter. 
Disse er ikke analyseret.  
 
Der vil være behov for et arbejde med at udvikle og implementere nye måder at betjene 
de omhandlede borgere på. 
 
Socialområdet vil opleve, at kommunen ikke har et tilbud om beskyttet beskæftigelse til 
førtidspensionister med ubetydelig arbejdsevne. Disse borgere har ret til et sådant 
tilbud, hvis de ønsker det, og socialområdet vil så skulle tilbyde det f.eks. i en anden 
kommune med øgede transportudgifter til følge. 
 
 

Konsekvenser for budget: 
 
Lønbudget ca. 0,93 mio. kr. i Jobhuset (kt. 5.90.101). Forslaget indebærer en reduktion 
på 0,4 mio. kr. fuldt indfaset i 2024. 
 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion i tilbud til 

målgrupper i Jobhuset 

-200.000 -400.000 -400.000 -400.000 

Beløb -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 
 
Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da den økonomiske 
gevinst ligger på styrbare udgifter. Sværhedsgraden vurderes at være betydelig, idet 
forslaget dels medfører en servicereduktion, dels en del omorganisering, der påvirker 
flere af kommunens serviceområder. 
 



 

Råderumsforslag 

Titel: Besparelse på indsatser for aktivitetsparate 
uddannelseshjælpsmodtagere (Ungehuset), ajourført 
forslag EBU 4E fra budget 2021) 
 

Politikområde: 
 

70 
 

Nr.:  
 
EBU 3 
(Z) 

Nuværende budget: 
Lønbudget ca. 0,9 mio. kr. i Ungehuset (kt. 5.90.102). 
 
Forslaget er ikke foreneligt med BDO’s forslag 4, 2022, eller med det nye forslag Æ. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
BDO fremlagde i 2020 forslag om at reducere på indsatsen for aktivitetsparate 
modtagere af uddannelseshjælp (forslag EBU 4E om bl.a. Ungehuset). Administrationen 
har foretaget en ajourføring af forslaget, som hermed fremlægges i en revideret form. 
Siden 2020 er der gennemført nogen besparelser i den omhandlede indsats, og forslaget 
i den reviderede form omhandler nu udelukkende aktiviteterne i Ungehuset. 
 
BDO’s analyse fra 2020 pegede på, at Hørsholm Kommune havde et ekstraordinært højt 
ressourceforbrug i indsatsen for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Siden er 
der sparet betydeligt, så udgifterne i Hørsholm kun er lidt over gennemsnittet i 
sammenligningskommunerne. Målgruppen i indsatsen er fortsat ca. 25 fuldtidspersoner. 
 
BDO anfører i den nye analyse, at ”Analysen peger på en ungeindsats, der leverer meget 
gode resultater. Det kan sammenstilles med et ressourceforbrug, der kun er lidt over 
gennemsnittet, selvom målgruppen er lille og har meget forskellige behov. Tilbuddene til 
ungegruppen, herunder Ungehuset, synes også at bidrage positivt til Hørsholms gode 
resultater” (s. 5). 
 
Forslaget svarer til at reducere med ca. 0,8 årsværk i Ungehuset. Målgruppen er unge, 
der har svært ved at passe ind i uddannelsessystemet, og som samtidig kan have 
problemer i form af misbrug, kriminalitet, ensomhed, sociale eller psykiske udfordringer. 
 
Ungehuset for de voksne, ledige unge deler ikke længere adresse med skoleområdets 
del af Ungehuset i dagtimerne, idet dette er flyttet til Kokkedal Stationsvej. Såfremt 
budgettet reduceres med ca. 0,8 årsværk, vil der kun være en medarbejder tilbage. Det 
vil formentlig være nødvendigt så at nedlægge tilbuddet for at frigøre økonomi til mere 
individuelle tilbud til den del af målgruppen, der dels har sandsynlighed for at opnå en 
uddannelse eller arbejdsmarkedstilknytning, dels har mest behov for støtte. Færre unge 
borgere vil herefter modtage et tilbud om støtte til at opnå uddannelse eller arbejde. 
 



 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
  

 At budgetrammen set ift. Ungehuset samlet nedjusteres med ca. 40 pct.  
 At den resterende del frigøres og omstilles til dels at understøtte virksomheds-

placeringer, dels at finansiere alternative indsatser for unge med især sociale og 
psykiske udfordringer.  

 At jobcentret udvikler en model for visitation af unge til indsatser inden for 
rammerne af færre ressourcer.   

Konsekvenser for borgerne/virksomheder: 
Forslaget indebærer for dele af målgruppen får en oplevelse af, at der er et mindre 
serviceniveau i kommunen fsva. beskæftigelsesrettede tilbud. Det vil i særlig grad være 
de målgrupper, som har vanskeligst ved at profitere af et beskæftigelsesfremmende 
tilbud på nuværende tidspunkt.  
 
Konsekvenser for personale: 
Nærværende forslag indebærer en omprioritering i indsatsen, som medfører en øget 
fokus på inddragelse af virksomheder i indsatsen og formentlig på individuelle, eksterne 
tilbud. Forslaget vil påvirke ledere og medarbejdergrupper, idet forslaget vil kræve, at 
knap to stillinger nedlægges, og at Ungehuset som tilbud for voksne unge nedlægges. 
 
Konsekvenser for budget: 
Hørsholm kommune anvendte ca. 0,9 mio. kr. (løn) i Ungehuset til øvrig vejledning og 
opkvalificering til aktivitetsparate unge. Forslaget indebærer, at udgifterne reduceres 
med ca. 40 pct. og i øvrigt omlægges til individuelle indsatser. Hørsholm Kommune vil 
herefter kunne tilbyde målgruppen et reduceret serviceniveau. 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 
kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion i tilbud til 
aktivitetsparate i 
Ungehuset 
(nedlæggelse) 

-300.000 -400.000 -400.000 -400.000 

Beløb -300.000 -400.000 -400.000 -400.000 
 
Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da den økonomiske 
gevinst ligger på styrbare udgifter. Sværhedsgraden vurderes at være lidt højere nu end 
i 2020, da der i forvejen er foretaget servicereduktioner i de seneste år på tværs af 
jobcentret. 
 



 

Råderumsforslag 

Titel: Sammenlægning og reduktion af 
indsatsmedarbejdere (Ungehus, Jobhus, mentorer) 

Politikområde: 
70 

 

Nr.:  
EBU 4 
(Æ) 

Nuværende budget: 

Det samlede lønbudget i de omhandlede aktiviteter er ca. 4,6 mio. kr. (før en evt. 
implementering af besparelser i medfør af konsulentundersøgelsens forslag 1 og 2). 
Efter en evt. implementering af konsulentundersøgelsens forslag 1 og 2 vil det samlede 
lønbudget være ca. 3,0 mio. kr. 
 
Forslaget er ikke foreneligt med BDO’s forslag 4 (2022) og ej heller med forslag Y og Z. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
 
Forslaget er et alternativ til de oprindelige forslag EBU 4E og 4D og skal dermed ses som 
et alternativ til de ajourførte forslag Y og Z. 
 
Der peges på en samdrift af aktiviteterne i hhv. Ungehuset vedr. aktivitetsparate 
uddannelseshjælpsmodtagere samt den tilknyttede mentorindsats og Jobhuset vedr. 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb, afklaring, 
rådighedsafprøvning og nytteindsats m.fl. samt den tilknyttede mentorindsats, som i alt 
efter dette forslag reduceres med 1 årsværk. 
 
Samdriftsfordelene kan realiseres på flere forskellige måder i forskellige kombinationer. 
F.eks. ved at de enkelte medarbejdere varetager en bredere opgaveportefølje, at 
tilbudspaletten reduceres, at åbningstiderne reduceres eller at varigheden af tilbuddene 
reduceres. Forslaget om en samdrift er ikke tilbundsgående analyseret, og der tages 
derfor forbehold for dets nærmere implikationer. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Institutionerne forbliver på de nuværende lokationer, da ingen af lokationerne er egnede 
til at rumme hinanden. 

 

Konsekvenser for borgerne: 

Forslaget indebærer en reduktion i serviceniveau eller serviceomfang, som efterfølgende 
skal udmøntes i f.eks. reduceret åbningstid, en reduceret varighed af de enkelte tilbud 
ellen en reduceret tilbudspalette. Forslaget vedrører for Jobhusets vedkommende 
servicen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, men kan også påvirke de mange 



øvrige funktioner i Jobhuset, bl.a. beskyttet beskæftigelse efter serviceloven, 
nytteindsats (som måske må skrues ned) og rådighedsafprøvning. 
  
Forslaget medfører for Ungehusets vedkommende, at den tværfaglige indsats for at 
afhjælpe de udfordringer ud over ledighed, som mange af de unge har, f.eks. forløb i 
psykiatrien, bliver vanskeligere. F.eks. kan situationer med akut forfald blandt 
personalet betyde, at institutionerne får lukkedage med kort eller intet varsel. 
 
Til forskel fra forslag Y indebærer dette forslag ikke, at tilbuddet om beskyttet 
beskæftigelse skal nedlægges. 
 
 
Konsekvenser for personale: 

Der nedlægges en stilling. (I medfør af BDO-forslag 1 og 2 er der evt. allerede nedlagt et 
antal andre stillinger inden for de samme indsatser.) 
 
Forslaget indebærer, at personaledækning og arbejdsplanlægning ifm. ferie og sygdom 
vil blive vanskeligere. Det eksisterende personale vil skulle favne bredere fagligt. 
Rekruttering vil stille store krav til bredde i profilerne og vil dermed blive vanskeligere. 
Brugersammensætningen kalder på, at der altid er mindst to medarbejdere til stede i 
åbningstiden på hver af lokationerne, hvilket herefter kan blive en udfordring. 
 
Konsekvenser for budget: 

Der peges på en reduktion i udgifter på EBU’s område på 0,5 mio. kr. svarende til 1 
årsværk fuldt indfaset i 2024. Reduktionen foretages gennem en samdrift af Jobhuset, 
Ungehuset og Jobcentrets samlede mentorindsats. 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Beløb -250.000 -500.000 -500.000 -500.000 
 
 

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da besparelsen ligger 
indenfor styrbare udgifter. Forslaget vil kræve en nøjere planlægning og koordinering af 
aktiviteterne blandt medarbejderne, og vil derfor kræve et stærkt ledelsesfokus i 
implementeringsfasen og efterfølgende et kontinuerligt ledelsesfokus i driftsfasen.  
 
Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være middel. Imple-
menteringen af samdriften, herunder en nøjere planlægning og koordinering af 
aktiviteterne, kræver et stærkt ledelsesfokus indtil der er etableret rutiner for planlæg-
ning og koordinering samt udøvelse af en fagligt brede indsats hos medarbejderne. 
 



 
De omhandlede indsatser er i forvejen velfungerende og har god effekt. En risiko ved 
forslaget er derfor, at dele af målgrupperne vil nærme sig arbejdsmarkedet langsom-
mere end ellers, hvorved der bidrages negativt til forsørgelsestrykket. Dette kan udhule 
driftsbesparelsen. 
 



Budget 2023-2026

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

ØU 1 80
Besparelse på kommunalbestyrelsens aktivitetsrelaterede
udgifter -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

ØU 2 80
Bøder ved for sent anmeldt flytning  Folkeregister
Borgerservice -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

ØU 3 80 Tværgående udviklingspulje -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
ØU 4 80 Nedlæggelse af Bo Trygt indsatsen -320.000 -320.000 -320.000 -320.000
ØU 5 80 Kommunen facilitere ikke i Bysamarbejdet -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
ØU 6 80 Reduktion i årsværk - sekretariat og forvaltning -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
ØU 7 82 Ingen kompensation fra sygefraværspuljen -2.304.000 -2.304.000 -2.304.000 -2.304.000
ØU 8 Alle Tilbageførsel af prisfremskrivning -8.024.000 -8.024.000 -8.024.000 -8.024.000
ØU 9 80 Nednormering af én byplanlægger -610.000 -610.000 -610.000 -610.000

ØU 10 80 Nednormering af én byggesagsbehandler -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
ØU 11 80 DK2020 -750.000 -200.000 0 0
ØU 12 83 Sænkning af bassintemperatur i svømmehallen -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
ØU 13 83 Hæve istemperatur på begge isbaner -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
ØU 14 83 Nedlukning af skøjtehal 2 -614.000 -1.228.000 -1.228.000 -1.228.000
ØU 15 83 Lukke saunaerne i svømmehallen -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
ØU 16 83 Selmerbo Aktivitetscenter -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
ØU 17 83 Reduceret renhold på skoler of rådhus -68.000 -68.000 -68.000 -68.000

ØU 18 83
Opsigelse af ekstra toiletrengøring på skolerne (ikke SFO og
indskoling -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

I alt -17.198.000 -17.262.000 -17.062.000 -17.062.000



Råderumsforslag  

Titel:  
Besparelse på kommunalbestyrelsens 
aktivitetsrelaterede udgifter 

Politikområde: 
 80 administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 1 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.767.000 kr.  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der er afsat budget til kommunalbestyrelsens aktivitetsrelaterede udgifter såsom møder, 
konferencer, abonnementer, IT, befordring, repræsentation mv.  
 
Aktivitetsniveauet har de seneste år været noget mindre end budgettet. Hvis dette 
lavere niveau fastholdes fremover, skønner administrationen at det vil være muligt at 
reducere budgettet med 300.000 kr. årligt.  
 
 
 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:   
 
Konsekvenser for borgerne: 
 
Ingen 
 
Konsekvenser for personale: 
 
Ingen 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Investering     
Netto reduktion -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

 
 
 
 
 



Råderumsforslag   
Titel:   
Bøder ved for sent anmeldt flytning   
Folkeregister Borgerservice 

Politikområde:  
 80 administration 
og planlægning 
      

Nr.:   
ØU 2 
 
  

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):  
  
 0 (nul) 
Forslag 
Administrationen foreslår at indføre bøder ved for sent anmeldt flytning til folkeregisteret. 
 
Det foreslås, at der udstedes bøde efter CPR-lovens §57 ved følgende forseelser: 
 

1) Anmelder flytning for sent 
2) Ikke anmelder en opgivet flytning 
3) Afgiver urigtige oplysninger til Folkeregistret 

 
Ad 1 Der foreslås en bøde på 800 kr. ved melding af flytning senere end 14 dage efter 
flytningen. Afhængigt af den enkelte sags karakter kan bøden hæves til 1.500 kr. f.eks. i 
gentagelsestilfælde 
 
Ad 2 Annullering af anmeldt flytning kan udløse en bøde på 1.000 kr. 
 
Af 3 Hvis man undlader at afgive oplysninger, jf. CPR-lovens § 57, eller afgiver urigtige 
oplysninger kan det, efter individuel vurdering, udløse en bøde på 1.500 kr. med mulighed 
for at graduere op til 5.000 kr. 
 
 
Hvorfor udstede bøder? 
 
Bødesystemet forebygger fejl i borgernes bopælsregistrering. Den slags fejl vil man helst 
undgå, da de kan skabe problemer for både den borger, der ikke er registreret korrekt, 
samt for borgere, der helt lovligt opholder sig på en adresse, som en anden borger 
fejlagtigt har registreret sig på. Det kan nemlig få betydning for de ydelser, som den 
korrekt registrerede borger har ret til.  
 

Muligheden for at udstede bøder kan desuden medvirke til at begrænse socialt bedrageri. 
Tidligere har der ikke været nogen konsekvens, hvis borgere har givet ukorrekte 
oplysninger i en bopælssag, eller hvis borgeren har spekuleret i ikke at anmelde flytning 
for at få sociale ydelser - men det vil der være efter forslaget.  

 

Derudover kan muligheden for at udstede bøder i flyttesager medføre flere korrekte 
oplysninger og dermed en kortere sagsbehandlingstid.  

 

Alle kommuner i Danmark kan give bøder til borgere, der melder sin flytning for sent.  

I hovedstadsområdet er det dog kun seks ud af 24 kommuner, der giver bøder. Det drejer 

sig om Gribskov, Gentofte, Ballerup, Helsingør, Solrød og København. 



 

Flytteregler generelt: 

Standardreglen er, at man skal melde din flytning tidligst 28 dage før og senest fem dage 

efter, at man er flyttet. 

 

Det koster ikke noget at melde flytning, men man kan få en bøde, hvis man ikke 

overholder tidsfristen. 

 

Kommuner vælger selv, om den vil forlænge fristen for at melde flytning. Kommunerne 

vælger også selv, om den vil udstede bøder. 

 
Lovgrundlag §57 i CPR-loven 
Ifølge Loven om Det Centrale Personregister har borgere pligt til at registrere sig på deres 
bopæl. Bopælsregistreringen skal ske senest 14 dage efter flytningen.  

De pågældende personer kan straffes med bøder i medfør af § 57 i CPR-loven: 

 
”Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed 

1) ikke rettidigt anmelder en flytning, jf. § 12, stk. 1, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 16, stk. 2, og § 24, stk. 
1, 

2) ikke anmelder en opgivet flytning, jf. § 12, stk. 6, 1. pkt., 

3) afgiver forkerte oplysninger om selve flytningen og de forhold, der skal registreres i forbindelse 
hermed, jf. § 12, stk. 2, § 16, stk. 4, og § 20, stk. 1 og 2, og § 26, stk. 1...” 

  
Forudsætninger for realisering af forslaget:   
Borgeren skal have handlet forsætligt eller groft uagtsomt for at få en bøde. Det vil sige, 
at fejlen skal kunne tillægges borgeren. Det er Borgerservice, der i den enkelte sag vil 
vurdere, om det er borgerens fejl. Kommunens ‘Opkrævning’ udsteder bøderne. 
  
Konsekvenser for borgerne:  
 Serviceforringelse 
  
Konsekvenser for personale:  
Vurdering og opkrævningen kan ske inden for eksisterende rammer. Borgerservice skal 
vurdere, om borger skal have bøde eller ej.  
Konsekvenser for budget:  
Økonomi 
 
Blandt andet Københavns Kommune giver en bøde, hvis man ikke har meldt flytning 
senest 14 dage efter flytning. Bøden er i gennemsnit på 1.000 kr. I 2016 anmeldte ca. 
3.000 borgere deres flytning for sent til Københavns Kommune og fik derfor en bøde. I 
2017 var det ca. 4.100 borgere. Ved redaktionens afslutning kunne vi i Hørsholm ikke 
trække de tilsvarende, egne tal for 2021, men beregnet ud fra Københavns data korrigeret 
for forskelle i flyttehyppighed drejer det sig i Hørsholm om ca. 75 tilfælde pr. år. 
 



Ved en gennemsnitlig bødestørrelse på 800 kr. kan der skønnes en bruttoindtægt på 
60.000 kr. 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
Investering     
Netto reduktion -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Tværgående udviklingspulje 

Politikområde: 
80 administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 3 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.391.000 kr.  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der er på administrationsbudgettet afsat en udviklingspulje til at gennemføre initiativer 
på tværs af fagområder til gavn for hele organisationen. Direktionen prioriterer hvert år 
midlerne, som eksempelvis har været anvendt til tværgående ledernetværk, GDPR e-
learning, analyser/undersøgelser og digitaliseringstiltag som indkøb af kø- og 
nummersystem på rådhuset. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:   
 
Konsekvenser for borgerne: 
 
Ingen 
 
Konsekvenser for personale: 
 
Der kan være initiativer på tværs af organisationen, f.eks. inden for ledelsesudvikling, 
digitalisering og HR, som enten må nedprioriteres eller alternativt medfinansieres af de 
involverede institutioner/centre. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 
Investering     
Netto reduktion -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nedlæggelse af Bo Trygt indsatsen  

Politikområde: 
80 administration 
og planlægning 
 

Nr.:  
ØU 4 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 320.000 kr.  

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Der er på administrationsbudgettet afsat midler til indsatsen omkring Bo Trygt. Konkret 
bruges 250.000 til deltidsansættelse af en projektleder og 70.000 til indsatser fx ift 
kommunikation.  
 
Bo Trygt arbejder på at færre borgere skal bekymre sig om indbrud og føle større 
tryghed. I dag findes der 11 Bo Trygt Kommune-partnerskaber i Danmark. Indsatsen 
blev udviklet på baggrund af at mange danskere føler sig utrygge, og alt for længe har 
Danmark ligget i toppen af statistikkerne, når det gælder indbrud i private hjem. 
Herunder har Hørsholm kommune i mange år haft flest indbrud per indbyggere. 

Trygfonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd 
står bag indsatsen. 

Bo Trygt refererer til Økonomiudvalget og har en følgegruppe iform af 
Tryghedsreferencegruppen.  

Tryghedsreferencegruppen har til formål at: 

 udvikle indsatser, som skaber tryghed, bedre naboskab og mindsker indbrud i 
Hørsholm 

 støtte op omkring indsatserne, som udvikles/arrangeres i regi af Bo Trygt 

 sætte indbrudsforebyggelse på dagsordenen. 

 kvalificere indsatserne og sikre, at de bliver lokalt forankret. 

Forudsætninger for realisering af forslaget:   
 
Konsekvenser for borgerne: 
 
Der vil ikke blive udviklet borgerrettede initiativer såsom borgermøder, 
tryghedsvandringer og opsætning af mobile politistationer.  
 
Konsekvenser for personale: 
 
 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 
Investering     
Netto reduktion -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Kommunen facilitere ikke i Bysamarbejdet 
 

Politikområde: 
80 administration 
og planlægning  

Nr.:  
ØU 5 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
300.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 300.000 kr. årligt til 
fastholdelse af bysamarbejdet. 
 
Arbejdet med Bysamarbejdet har været i gang siden 2018. Hørsholm Kommune 
faciliterer samarbejdet, der består af en projektleder ansat på deltid (18 timer) Projektet 
blev sat i verden, fordi handelslivet og især bymidten er udfordret pga. stærk 
konkurrence fra detailhandlen i Lyngby, København og Hillerød. De ændrede 
forbrugsmønstre sætter nye krav til de fysiske butikker. Især er konkurrencen på 
udvalgsvareområdet blevet skærpet pga. den voksende E-handel.  
 
Levende byer skal udvikles, drives og vedligeholdes mere intensivt end tidligere. Her 
spiller handlen en afgørende rolle for byens liv. Bysamarbejdet er med til at skabe 
synergi og udvikling i byen i fællesskab med ejendomsejere, handelsdrivende, 
kulturaktører og lokalpolitikere. Lige nu er der fokus på at udvikle rammerne for en 
attraktiv bymidte. 
 
En nedlæggelse af kommunens koordinerende rolle i Bysamarbejdet, vil betyde, at de 
andre parter i samarbejdet, skal varetage den koordinerende rolle ift. at sikre fremdrift 
og udvikling.  
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Bysamarbejdet er væsentligt for at sikre attraktive handelsmuligheder og derigennem 
sammenhængskraft for borgerne. På sigt skal bysamarbejdet have en eventkoordinator, 
som sætter gang i aktiviteter i byen, som vil have stor værdi for borgerne og 
handelslivet. 
 
Konsekvenser for personale: 
 
 
 



 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Investering     
Netto reduktion -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel: Reduktion i årsværk - sekretariat og forvaltning 
 

Politikområde: 
80 administration 
og planlægning 
 

Nr.:  
ØU 6 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 65,839 mio.kr 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  

 

Dette råderumsforslag vedrører personalereduktioner i ”sekretariat og forvaltninger” på 

rådhuset i forlængelse af administrationsanalysen fra Komponent.  

 

Udgifterne til sekretariat og forvaltninger, indeholdt i administrationsanalysen (funktion 

6.45.51), dækker sekretariat, der betjener borgmester, Kommunalbestyrelse, direktion 

mv., forskellige stabsfunktioner, Borgerservicemedarbejdere samt udgifter og indtægter 

vedr. kommunens centrale administration. Afgrænsningen betyder, at lønninger til 

eksempelvis administrative medarbejdere i jobcentret, byggesagsbehandlere og IT-

support ikke indgår, da disse ligger selvstændigt andetsteds. 

 

Komponent peger i administrationsanalysen ikke på konkrete forslag til 

personalereduktioner i sekretariat og forvaltninger. I stedet peger Komponent på, at en 

reduktion i antallet af ansatte vil skulle kobles med en nedjustering af serviceniveauet 

eller en reduktion af opgaver. 

 

I forlængelse af Komponents anbefalinger vil administrationen derfor udarbejde et 

rammepapir for den politiske betjening, der skal vedtages i sammenhæng med en 

reduktion på 2 mio. kr. - svarende til omkring 4 administrative årsværk på rådhuset. 

Rammepapiret er en forventningsafstemning i forhold til den administrative service og 

opgavevaretagelse fra 2023 og frem i lyset af de færre medarbejderressourcer.  

 

Direktionen forventer ikke, at det er muligt at reducere opgaver og serviceniveau 

svarende til en besparelse på 2 mio. kr. årligt. Det betyder, at der også vil være tale om 

en rammebesparelse.  

 

Som Komponent peger på, er forudsætningen for besparelsen, at det politiske 

serviceniveau justeres. Derfor gennemgås muligt indhold i et rammepapir for politisk 



betjening i dette råderumsforslag. Herudover vil administrationen også skulle nedjustere 

en række understøttende opgaver internt i organisationen. 

                     

Eksempler på indhold i et rammepapir for politisk betjening: 

Nedenfor gives en række eksempler på, hvilke områder rammepapiret for politisk 

betjening vil rette sig imod. 

 

KB-spørgsmål: 

Komponents analyse viser, at der anvendes over 0,5 årsværk alene på at svare på 

spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen. Administrationen vurderer dog, at det reelle 

ressourceforbrug er større. Administrationen vil lægge op til, at spørgsmål fra 

Kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang skal håndteres mundtligt på 

udvalgsmøderne. Samtidigt lægger administrationen op til, at skriftlige spørgsmål fra 

Kommunalbestyrelsen til administrationen skal have en kompleksitetsgrad, der gør det 

muligt for administrationen at besvare spørgsmålet på max 30 min. På udvalgsmøderne 

er det dog stadig mulig at få udvalgsbehandlet, om administrationen skal lave en 

analyse eller skriftligt svare på et mere kompliceret spørgsmål.  

 

Reduktion i politiske sager: 

Administrationen vil lægge op til, at antallet af sager, der bringes op politisk skal 

reduceres for at mindske det administrative ressourceforbrug. Det kræver, at der 

besluttes en ny delegationsplan med fokus på netop dette.  

 

Færre temamøder: 

Temamøder kræver en del planlægning ift. udarbejdelse af oplæg, koordinering med evt. 

gæster samt selve tiden til afholdelse af mødet. Administration lægger op til, at antallet 

af temamøder reduceres betragteligt og kun afholdes 4 gange årligt. 

 

Færre ekstraordinære politiske møder: 

Administrationen lægger op til, at antallet af ekstraordinære politiske møder reduceres, 

så årsplanen for politiske møder overholdes. Ønsker et udvalg et emne belyst yderligere 

vil udvalget således skulle vente til næste udvalgsmøde med at kunne komme yderligere 

ned i en given sag.  

 

Niveau og rammer for borgerinvolvering: 



Det kræver mange administrative ressourcer at planlægge og afholde borgermøder mv. 

Derfor lægger administrationen op til, at borgerinvolveringsprojekter på tværs af 

organisationen reduceres. Det kunne eksempelvis betyde afskaffelse af borgerpaneler og 

lign. og at flere borgerhøringer og borgermøder foregår virtuelt. 

 

Færre events og arrangementer: 

Administrationen lægger op til, at events og arrangementer, hvor administrationen 

bruger mange medarbejderressourcer, reduceres og afskaffes.  

 

Som beskrevet indledningsvist vil det i praksis være svært at tilpasse opgaveniveauet til 

de færre medarbejderressourcer som en besparelse på ca. 4 årsværk vil indebære. 

Ovenstående eksempler på indholdet i et rammepapir for den politiske betjening skal 

derfor ses i sammenhæng med en række interne organisatoriske besparelser. 

Forudsætninger for realisering af forslaget:   
Indholdet i rammeforslaget forudsætter politisk opbakning til servicereduktionerne. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgerne vil opleve, at der afholdelse færre kommunale events og arrangementer. 
Herudover vil flere borgermøder og høringer foregå online. 
 
Konsekvenser for personale: 
Rådhuspersonalet vil blive reduceret og der vil derfor være færre hænder til at varetage 
den politiske betjening og understøtte resten af organisationen – herunder de 
borgernære enheder. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -  2.000.000 -  2.000.000 -  2.000.000 -  2.000.000 
Investering     
Netto reduktion -  2.000.000 -  2.000.000 -  2.000.000 -  2.000.000 

 
 
 
 
 
 



 
Råderumsforslag  

Titel:  
Ingen kompensation fra sygefraværspuljen 

Politikområde: 
82 Finansiering 

Nr.:  
ØU 7 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):    2.304.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
I forbindelse med medarbejderes langtidssygefravær (>4 uger), modtager decentrale 
budgetenheder/institutioner kompensation fra central pulje på. Kompensationen udgør 
pt. op til 80 procent af medarbejderens løn – fratrukket det beløb enheden/institutionen 
får i kompensation/sygefraværsrefusion fra hjemkommunen. 
 
Sygefraværspuljen er en frivillig ordning dvs. den ikke er bestemt via lovgivning. Den er 
afskaffet i de fleste kommuner. Administrationen har forespurgt Gladsaxe, Furesø, 
Allerød og Halsnæs, der alle oplyser, at de ikke har en sådan pulje.  
 
Det er primært de store velfærdsområder såsom plejehjem/hjemmeplejen, 
skoler/daginstitutioner, der modtager kompensation fra sygefraværspuljen.  
 
Hvis kompensationsordningen bortfalder, vil der kunne opnås en besparelse på 2,3 mio. 
kr. årligt. 
 
Forslaget indebærer, at alle budgetenheder/institutioner i.f.m. langtidssygdom, 
fremadrettet kun får dækket svarende til refusionssatsen, og ikke de følgeomkostninger, 
der måtte være forbundet med medarbejderes langtidssygdom, herunder behov for 
vikardækning eller produktivitetstab. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
Forslaget kan gennemføres administrativt.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
 
Konsekvenser for personale: 
Forslaget indebærer, at decentrale budgetenheder/institutioner i.f.m. langtidssygdom 
ikke fuldt ud får dækket de eventuelle følgeomkostninger, der måtte være forbundet 
med medarbejderes langtidssygdom, herunder behov for vikardækning eller 
produktivitetstab. 



Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -2.304.000 -2.304.000 -2.304.000 -2.304.000 
Investering     
Netto reduktion -2.304.000 -2.304.000 -2.304.000 -2.304.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Tilbageførsel af prisfremskrivning 

Politikområde: 
alle 

Nr.:  
ØU 8 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
418.403.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Ved ikke at prisfremskrive driftsbudgetterne fra 2022 priser til 2023 priser, vil der kunne 
opnås en budgetbesparelse på ca. 8,0 mio. kr. Herunder ses besparelsen opgjort pr. 
politisk udvalg: 
 
Udvalg  Besparelse 
001 Klima- og Miljøudvalget 688.000 
003 Børne- og Skoleudvalget 1.627.000 
004 Social- og Seniorudvalget 4.809.000 
006 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 367.000 
007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 469.000 
008 Økonomiudvalget 864.000 
Buffer -800.000 
Total 8.024.000 

 
Tilbageførslen er foretaget på følgende udgiftstyper: 

 Fødevarer (art 2.2) 
 Anskaffelser (art 2.7) 
 Varekøb (art 2.9) 
 Tjenesteydelser uden moms (art 4.0) 
 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 
 Øvrige tjenesteydelser (4.9) 

 
Områder der er undtaget beregningen, er f.eks. overførsel til personer, brændsel og 
drivmidler, betalinger til kommuner, staten og regioner, skatter og afgifter, IT udgifter, 
samt det brugerfinansieret område. 
 
Ved den manglende fremskrivning kan der forekomme udfordringer med indgåede 
kontrakter og andet, der er derfor lagt en buffer ind til områder hvor den manglende 
prisfremskrivning ikke er hensigtsmæssig. Ligeledes er der lagt buffer ind til imødegåelse 
af vedtagne råderumsforslag som vil påvirke tilbagerulningen i nedadgående retning. 
 
 



Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Budgetterne vil over en bred kam blive reduceret, og vil sandsynligvis resultere i lavere 
serviceniveau, idet købekraften vil blive reduceret 
 
 
 
Konsekvenser for personale: 
Lønbudgetterne berøres ikke direkte af forslaget, men indirekte kan det påvirke 
medarbejderne, idet budgetenheder og institutioners skal prioritere inden for en mindre 
samlet budgetramme.   
 
 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -8.024.000 
 

-8.024.000 -8.024.000 -8.024.000 

Investering     
Netto reduktion -8.024.000 -8.024.000 -8.024.000 -8.024.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nednormering med én byplanlægger 

 

Politikområde: 
80 administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 9 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 610.000 kr. 
 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Planafdelingen består i dag af 4 byplanlæggere. Nednormeres planafdelingen, vil de 

lovbestemte opgaver prioriteres først. Og det vil betyde, at der kan udarbejdes færre 

lokalplaner end i dag, formentlig omkring 2 lokalplaner færre. Planafdelingen arbejder 

med Kommuneplanlægning, lokalplanlægning, udviklingsplaner/helhedsplaner, 

bevaringsværdige byggeri, fredninger og administration af fredninger samt 

borgerinddragelse ifm. med byplanlægning. 

 

Der er en stor efterspørgsel på udarbejdelse af lokalplaner, både fra borgere, 

grundejerforeninger og private investorer. Såfremt området nednormeres, kan der 

udarbejdes færre lokalplaner, og den øvrige service for den enkelte borger vil blive 

nedprioriteret. 

 

I forbindelse ansættelsesstop i 2019 var afdelingen i knap 1 år bemandet med 3 

byplanlæggere. Erfaringerne fra denne periode var, at afdelingen ikke kunne følge med 

efterspørgslen og de kontinuerlige opgaver.  

 

Der er i budget 2018-2021 afsat 1.000.000 kr. til fornyelse af plangrundlaget i 

henholdsvis 2018 og 2019. I budget 2021-2024 er der afsat 800.000 kr. i 2021 til 

færdiggørelse af lokalplanerne.  Disse midler er brugt på eksterne konsulenter. 

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 

kompleksitet samt behovet for juridisk bistand. Den økonomiske ramme for revisionerne 

ønskes på denne baggrund udvidet i 2023 og 2024. (budgetønske) 

 

Politiske beslutninger de sidste to år viser, at der har været en interesse i at udarbejde 

flere lokalplaner end administrationen har kapacitet til at udarbejde. 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.04.2020 at afsætte 800.000 kr. til udarbejdelse 

af ekstra lokalplaner, disse blev brugt på en projektansættelse. Kommunalbestyrelsen 



besluttede ligeledes den 30.05.2021 at der skulle udarbejdes to lokalplaner yderligere 

ift. de allerede igangsatte planer. Dette arbejde udføres af eksterne konsulenter.  

 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  

 Mindre politisk indblanding i lokalplansager 

 Mere stabilitet ift. den årlige politiske beslutning om hvilke lokalplaner der skal 

arbejdes med, så der bliver skabt mere arbejdsro til udarbejdelse af planer. 

 

Konsekvenser for borgerne: 

 De lovbestemte planer vil blive prioriteret, herunder kommuneplan og 

Planstrategi samt administration af fredninger. Udarbejdelse af lokalplaner 

kommer herefter. 

 Der kan udarbejdes færre lokalplaner, og den øvrige service for den enkelte 

borger vil blive nedprioriteret. 

 

Konsekvenser for personale: 

Større pres på arbejdsmængden for den enkelte byplanlægger.  

 

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -610.000 -610.000 -610.000 -610.000 
Investering     
Netto reduktion -610.000 -610.000 -610.000 -610.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel:  
Nednormering med én byggesagsbehandler 

 

Politikområde: 
80 administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 10 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 650.000 kr. 
 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Byggesagsområdet har indtil medio 2021 oplevet en stigning i antallet af indkomne 

byggesager. Derfor fik byggesagsområdet i 2021 tilført 1 årsværk, samt et engangsbeløb 

på 2. mio. til at nedbringe sagsbunkerne. De 2 mio. kr. er brugt til en projektansættelse 

af en byggesagsbehandler, ansættelse af en studentermedhjælper samt ekstern 

konsulentydelse til byggesagsbehandling.  

I forbindelse med budget 2022-2025, blev der i forbindelse med de administrative 

besparelser, sparet 1 årsværk væk i byggesagsafdelingen.  Afdelingen har altså nu 

samme normering som før 2021. 

 

Antallet af indkomne byggesager fra 2. kvartal 2021 og frem er faldet lidt. Udviklingen 

betyder, at vi nu kan ekspedere flere sager, end vi får ind. Afdelingen er dog langt fra 

med i forhold til sagsbunkerne, idet der har været en ophobning af sager siden 2017. 

Frem til udgangen af 2022 er der fortsat en ekstern konsulent der bidrager til 

byggesagsbehandlingen. 

 

Såfremt der nednormeres på området, vil det betyde at servicemål skal justeres, så de 

afspejler den beslutning. Det vil betyde forlængede sagsbehandlingstider og som følge 

heraf formentligt et væsentligt antal klager fra borgerne. Besvarelse af klager mm. tager 

tid fra sagsbehandlingen. En nednormering vil også betyde mindre tid til politisk 

betjening og politisk involvering i enkeltsager. Endvidere vil en nednormering betyde en 

nedgang indtjeningen i forbindelse med byggesagsbehandlingen, der faktureres jf. 

lovgivningen. Det vurderes at indtjeningen reduceres med ca. 150.000 kr. Den 

gennemsnitlige løn udgør 650.000 kr. Dvs. konsekvensen for budgettet er en reduktion 

på 500.000 kr. 

 

Afdelingen oplever fortsat et væsentligt antal klagesager, aktindsigter, sager til politisk 

stillingtagen samt dispensationer og helhedsvurderinger af byggeri i strid med 

byggeretten. Tidsforbrug til disse sager går fra de mange regulære ansøgningssager, 

som skal munde ud i en byggetilladelse til borgeren. 



 

Sammenlignet med mange andre kommuner er Hørsholm Kommune begunstiget med 

mange beskyttelseslinjer og restriktioner, der sikrer Hørsholm som en attraktiv 

bosætningskommune. Men det er også med til at forøge sagsbehandlingstiden i de 

sager, der involverer beskyttelseslinjer fra gravhøje, skove, søer, åer og strand – og 

følgelig dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

 

Opgaver i Byggesagsafdelingen: 

 Bygningsmyndighed – byggetilladelser, udstykninger, lovliggørelser mm. 

 Servicering/vejledning om lovgivning til borgere/bygherrer 

 Administration af naturbeskyttelsesloven, lokalplaner, byplanvedtægter og 

offentlig retlige servitutter. 

 Administration af naturbeskyttelsesloven og planloven, herunder 

landzonetilladelser. 

  
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Justering af den politiske tilgang til hvornår sager skal forelægges politisk 

Mindre politisk indblanding i enkeltsager 

Justering af servicemål ifm. byggesagsbehandling 

Justering af indtægtskrav 

 
Konsekvenser for borgerne: 

Længere sagsbehandlingstider og lavere serviceniveau ift. forespørgsler og vejledning. 

 

Konsekvenser for personale: 

Større pres på arbejdsmængden for den enkelte byggesagsbehandler. 

Byggesagsafdelingen har ikke kunne følge med de sidste 8 år.  

Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 
Reduceret indtægt 150.000 150.000 150.000 150.000 
Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 

 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel: DK2020 
 

Politikområde: 
80 administration 
og planlægning 

Nr.:  
ØU 11 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
750.000 kr. (2023) og 200.000 kr. (2024) 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
En fuld reduktion af DK2020 midlerne vil medføre, at der ikke er ressourcer til at 
realisere tiltag fra den færdige klimaplan. 
 
På Kommunalbestyrelsesmøde 20. december 2021, besluttede Kommunalbestyrelsen at 
frigive midler fra den eksisterende ”puljen til klimainvesteringer i styrket 
bæredygtighed”, til realisering af kommunens deltagelse i DK2020 – klimaplaner i hele 
Danmark, da projektet realiseres i 2022 og 2023.  
 
De afsatte midler til DK2020, i alt 950.000 kr. fordelt med 750.000 kr. i 2023 og 
200.000 kr. i 2024, skal anvendes til implementering af tiltag fra klimaplanen. 
 
Da tiltagene i klimaplanen skal politisk behandles, i sidste halvdel af 2022 og først 
endeligt godkendes i 2023, er det ikke muligt at pege på konkrete tiltag, der ikke kan 
sættes i gang. Det er administrationens vurdering, at DK2020 midlerne hovedsageligt 
skal anvendes på kampagner, der kan nudge til en mere bæredygtig adfærd. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Besparelsen kan realiseres med 750.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i 2024. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Der vil ikke være en opfølgning af de tiltag, der er beskrevet i DK2020 planen, herunder 
borgerrettede tiltag. 
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen  
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -750.000 -200.000 0 0 
Investering     
Netto reduktion -750.000 -200.000 0 0 

 



Råderumsforslag  

Titel: Sænkning af bassintemperatur i svømmehallen 
 

Politikområde: 
83 Ejendom & 
Service 

Nr.:  
ØU 12 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Svømmehallens fjernvarmebudget udgør 924.000 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Temperaturen i 50 meter-bassinet i Hørsholm Svømmehal er 26,5°C. Ved at sænke 
temperaturen i bassinet én grad til 25,5°C kan der årligt spares ca. 55 MWh fjernvarme, 
svarende til ca. 32.500 kr. pr. år. 
 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Orientering til Hørsholm Svømmeforening samt til andre brugere via hjemmeside, ellers 
er det bare at dreje på en knap. 
 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Svømmehallens babybassin er lukket på ubestemt tid. Familier med mindre børn er 
henvist til det store bassin, hvor temperaturen er lavere, end den var i babybassinet. 
Ved en yderligere reduktion af temperaturen kan man frygte en yderligere nedgang i 
antallet af gæster, end svømmehallen allerede har oplevet i 1. halvår af 2022.  
 
Konsekvenser for personale: 
Ingen 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 

 
 
 
 
 
 



Råderumsforslag  

Titel: Hæve istemperatur på begge isbaner 
 

Politikområde: 
83 Ejendom & 
service 
 

Nr.:  
ØU 13 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Skøjtehallernes og svømmehallens budget til el er lagt sammen for at opnå fuld 
udnyttelse af solcelleanlægget. Samlet budget udgør 2.031.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Temperaturen i isbanerne holdes i drift ved -8°C. Lufttemperaturen i den gamle hal 
holdes på 10°C og i den nye træningshal mellem 6°C og 7,5°C, efter aktivitet. 
For at mindske kølebehovet, kan istemperaturen hæves to grader til -6°C. Dette vil 
mindske energiforbruget til køling af isbanerne med ca. 60.000 kWh el, svarende til ca. 
160.000 kr. (2022-energipriser). 
 
Ved større turneringer med flere efterfølgende kampe kort efter hinanden, kan det 
overvejes at sænke istemperaturen igen. Det vil tage 2-3 dage at ændre temperaturen 2 
grader. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Ingen. 
 
Konsekvenser for borgerne/brugerne: 
Råderumsforslaget betyder, at brugerne vil opleve en lidt blødere is, hvilket er en 
ulempe for de gode skøjteløbere, men tilgodeser de mindre gode skøjteløbere, da der 
bedre kan opnås afsæt på en blødere is. Hvis istemperaturen på -6°C fastholdes - også 
ved elitekampe med mange tilskuere - vil de professionelle ishockeyspillere opleve en 
markant højere istemperatur, hvilket kan blive en udfordring for spillerne.  
Konsekvenser for personale: 
Muligvis betyder en blødere is, at der skal laves ispleje i hallere oftere end på 
nuværende tidspunkt, da skøjteløberne må formodes at lave dybere spor i en blød is end 
i en hård is. Det er dog svært at vurdere på forhånd.  
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 

 



 
Råderumsforslag  

Titel: Nedlukning af skøjtehal 2 
 

Politikområde: 
83 Ejendom & 
service 

Nr.:  
ØU 14 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Skøjtehallernes og svømmehallens budget til el er lagt samme, for at opnå fuld 
udnyttelse af solcelleanlægget. Samlet budget udgør 2.031.000 kr.  
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
For at spare energi, kan skøjtehal 2, ”Træningshallen”, lukkes ned, så der kun kan 
skøjtes på den gamle skøjtebane. 
Dette skønnes at give besparelser på 400.000 kWh el og ca. 50 MWh fjernvarme, 
svarende til 1.110.000 kr. pr. år (2022-energipriser). 
Besparelse på rengøring: to timer pr dag, syv dage om ugen svarende til 174.000 kr. pr. 
år. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan først realiseres fuldt ud 
fra og med 2. halvår 2023, da foreningernes fordeling af istid for sæson 2022/2023 er 
lagt fast på nuværende tidspunkt.  
Konsekvenser for borgerne/foreningerne: 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. 
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 

Reduktion energi 
Reduktion rengøring 

-555.000 
-59.000 

-1.110.000 
-118.000 

-1.110.000 
-118.000 

-1.110.000 
-118.000 

Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -614.000 -1.228.000 -1.228.000 -1.228.000 



Råderumsforslag  

Titel: Lukke saunaerne i svømmehallen 
 

Politikområde: 
83 Ejendom & 
service 
 

Nr.:  
ØU 15 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Budgettet til el i Svømmehallen og skøjtehallerne er lagt sammen for at kunne udnytte 
solcellerne optimalt. Det samlede budget til el udgør 2.031.000 kr. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Ved at slukke for saunaerne i Hørsholm Svømmehals omklædningsrum, kan der spares 
omkring 42.000 kWh elektricitet, svarende til 115.000 kr. (2022-energipriser). 
 
Alternativt, ved at slukke for saunaerne hver anden dag, kan den halve besparelse 
opnås. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det skal meldes ud til brugerne via hjemmeside og skiltning, hvilket kan gøres fra dag til 
dag.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Borgene vil ikke have mulighed for at benytte saunaerne i herre/dameomklædningerne. 
Saunaerne er et væsentligt aktiv for gæsterne – og især den infrarøde sauna. Det 
forventes at have en negativ påvirkning af antallet af gæster i svømmehallen. Såfremt 
saunaerne kun slukkes fx hver anden dag, kan det skabe forvirring blandt brugerne om, 
hvornår saunaerne er tændt/slukket.  
 
Konsekvenser for personale: 
Svømmehallens personale har dels bassinvagter og løser dels diverse rengøringsopgaver 
i svømmehallen. Hvis saunaerne ikke skal gøres rent længere, kan personalet i stedet 
bruge mere tid på rengøring andre steder i svømmehallen. Der kan dog ikke reduceres 
på antallet af personale i svømmehallen, da personalet er fastlagt i forhold til 
svømmehallens åbningstider.  
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

Reduktion (-) -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 



Råderumsforslag  

Titel:  
Selmersbo Aktivitetscenter 

Politikområde: 
83 Ejendom & 
service 

Nr.:  
ØU 16 
 
 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
Driftsudgifter til bygningen: 
I alt: 671.000 kr.  
 
Udgifter andel DAB drift og ejerforeningsbidrag: 118.000 kr. (år 2021) 
Rengøring og forsikringer: 100.000 kr. (år 2022) 
Varme/el/renovation: 293.000 kr. (år 2022) 
Terræn, vedligehold, risikostyring mm.: 160.000 kr. (år 2022) 
 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Hørsholm Kommune stiller bygningen til rådighed og afholder alle udgifter vedrørende 
ejendommen. Disse omfatter udgifter til varme og elektricitet, renovation, rengøring, 
forsikringer på ejendommen samt vedligehold af ejendommen herunder de tekniske 
installationer. 
 
Der er tilknyttet ældreboliger som ejes af HAB. Der er fælles kælder med indretning af 
teknikrum/varmecentral. 
 
Der skal foretages en vurdering om den videre anvendelse af bygningen – evt. salg eller 
udlejning. Hvis bygningen ikke anvendes, kan der spares på energi, renovation og 
rengøring, svarende til ca. 150.000 kr. årligt 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 
Aktivitetscenteret er 100 procent brugerstyret som Hørsholm kommune stiller til 
rådighed. 
Forudsat at Center for Sundhed og Omsorg (SOM) vælger ikke længere at anvende 
aktivitetscenteret, skal det undersøges nærmere om der er mulighed for at sælge eller 
at anvende til anden kommunal aktivitet. 
Ved salg af Aktivitetscenteret skal man opmærksom på at der er fælles varmecentral 
med ældreboligerne. 
 
Det er ikke muligt at udmønte en besparelse, før man kender bygningens fremtidige 
anvendelse eller evt. frasalg 
 



 

Konsekvenser for borgerne: 
 
Det er SOM, der redegør for konsekvenser for borgerne i deres forslag om ikke længere 
at anvende aktivitetscenteret. 
 
Konsekvenser for personale: 
Det er SOM, der redegør for konsekvenser for personalet i deres forslag om ikke længere 
at anvende aktivitetscenteret 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 
 

2024 2025 2026 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Reduceret renhold på skoler og rådhus 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service  

Nr.:  
ØU 17 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
60.000 + 8.000 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
 
Rengøringsleverandøren udfører opvask (fylder og tømmer opvaskemaskiner) på 
lærerværelse og kontor på skolerne. Denne service ophører, så den svarer til kommunes 
øvrige administration. 
Reduktion: -60.000 kr. årligt  
Reducere indvendig vinduespolering på rådhuset fra 2 gang årligt til 1 gang 
Reduktion: -8.000 kr. årligt 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Opsigelse af aftaler med Renell og ISS Vinduespolering. 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Lærer og administrativt personale på skolerne, skal selv varetage opgaven med at fylde 
og tømme opvaskemaskinerne. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til budgetreduktion  

Titel:  
Opsigelse af ekstra toiletrengøring på skolerne (ikke 
SFO og indskoling) 

Politikområde: 
83 Ejendomme og 
Service  

Nr.:  
ØU 18 

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 
285.000 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
I dag udføres der dagligt en ekstra rengøring af alle toiletter på skolerne.  
Reduktionen vil ikke omfatte toiletter i SFO og indskoling, da disse områder er mere 
belastede af brug hele dagen. 
 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Opsigelse af aftale med Renell 
 
Konsekvenser for borgerne: 
Mindre rengøring vil medføre mere beskidte toiletter.  
 
Konsekvenser for personale: 
Mere kontrol og opfølgning hvis eleverne misligholder toiletterne. 
 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.  

2023 2024 2025 2026 

Reduktion (-) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
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