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Kommunesammenlægning giver gevinster 
  
Af Kjeld Holm, Michael Medom Hansen, Anne Ehrenreich; Jesper Sperling, Ove Peterser og Birger 
Bøgeblad, medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse (Venstre) 
  
Kommunesammenlægninger kan betale sig. En netop offentliggjort undersøgelse i 
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner dokumenterer det sort på hvidt. Undersøgelsen viser, at fire 
ud af fem kommuner har høstet gevinster som følge af deres sammenlægning med en eller flere 
nabokommuner i forbindelse med strukturreformen. For den snes kommuner som sætter beløb på 
gevinsterne, løber de samlede gevinster op i en kvart milliard kroner i 2007. Og det vel og mærke i 
det første og formentlig vanskeligste år for de nye kommuner. Gevinsterne er opnået inden for en 
bred vifte af områder bl.a. drift, forvaltning, service samt det administrative og personalemæssige 
område. 
  
Det underbygger behovet for, at Hørsholm Kommune snarest iværksætter en grundig undersøgelse 
af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning, En undersøgelse Venstre længe har kaldt på 
og senest i forbindelse med mødet på Rungsted Havn. Den kan danne grundlag for at vurdere også 
Hørsholm Kommunes eventuelle gevinster ved en kommunesammenlægning. Borgmester Uffe 
Thorndahl har tidligere meget bastant afvist muligheden for gevinster under henvisning til rapporter 
fra Kommunernes Landsforening samt baseret på den rapport han lod udarbejdede som grundlag for 
afstemningen i Hørsholm Kommune i 2004.  
  
Men vi skylder borgerne at tage et spadestik dybere. Ikke mindst i lyset af de store skattestigninger, 
som et flertal af kommunalbestyrelsen uden om Venstre har besluttet at pålægge borgerne i 2008. 
Alt tyder på, at det er blevet relativt dyrere at drive en lille kommune med de forøgede krav, som 
stilles til kommunerne. Hørsholms borgere har nu og fremover krav på at få mindst samme service 
som borgerne i andre kommuner og til samme pris. De spørgsmål må nu belyses bedre, så vi kan 
vurdere, om Hørsholm skal fortsætte alene. 
 


