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”Kom ud af busken og fortæl hvor I vil skære” lyder opfordringen til Venstre fra borgerlistens Lars 
Høgh Hansen. Han kender dog godt svaret selv. Under budgetkonferencen fremlagde vi et første 
bud på, hvordan Hørsholms økonomi kan hænge sammen uden skattestigninger og med et fortsat 
højt serviceniveau. Budgetforhandlingerne må så vise, hvilke løsninger, der kan opnås enighed om.  
 
Der skal ikke herske tvivl om, at Venstre under forhandlingerne vil arbejde ud fra vores 
overordnede målsætninger om at sikre høj kvalitet til alle. Vi tror fortsat på, at det er muligt at 
tilbyde høj kvalitet til alle inden for de økonomiske rammer, som kommunen har til rådighed. Og 
vel og mærke uden skattestigninger. 
 
Jeg vil gøre Borgerlisten opmærksom på, at man godt kan forbedre forholdene for borgerne uden at 
det behøver at koste kommunekassen noget. Ved at udvise kreativitet og aktivisme. Jeg har for 
nylig rettet henvendelse til DSB First for at spørge til mulighederne for, at vi på Kystbanen kan få et 
månedskort til cykler svarende til det, som anvendes på S-togsnettet. Lige nu koster det en 
cyklependler på Kystbanen mere end 400 kr. om måneden dagligt at medbringe cyklen i toget, mens 
et månedskort til S-toget kun koster 150 kr. DSB First har orienteret mig om, at de vil gå videre 
med min idé til Trafikstyrelsen. Tanken er, at kunderne på Kystbanen skal kunne bruge samme 
cykelperiodekort som vi kender det fra andre billetter og klippekort. Hvis det lykkes, vil det give 
borgerne en vigtig besparelse og fremme anvendelsen af cykel i kombination med tog.  
 
Der er ingen tvivl om, at vi ved anvendelse af kreativitet og ved at forlade vanetænkning nok skal 
nå et positivt resultat i budgetforhandlingerne. Det kræver også ledelse, styring og økonomisk 
snusfornuft. Det er vores pligt og opgave, som borgerne har en berettiget forventning om, at vi som 
politikere lever op til. 
 


