
Rettidig omhu 

Af Anne Ehrenreich, gruppeformand for Venstres gruppe i Hørsholm Kommunalbestyrelse og 

folketingskandidat 

 

Det er rettidig omhu for bestyrelsesmedlemmer løbende at forholde sig til, om den 

virksomhed, de står i spidsen for, drives bedst muligt. Derfor glæder Venstre sig over, at 

Hørsholm Kommunalbestyrelse har godkendt, at der nu gennemføres en undersøgelse af 

fordele og ulemper ved kommunesammenlægning. Det handler om at sikre borgerne de bedst 

mulige tilbud for den betalte skat.  

Dette er ikke mindst vigtigt efter de meget omfattende besparelser, vi er nødsaget til at 

gennemføre de kommende år.  

 

Det er useriøst og uansvarligt, når Borgerlisten giver regeringen og skattelettelser skylden for 

Hørsholm kommunes økonomiske situation. Borgerlisten er koalitionspartner for de 

Konservative og medunderskriver i samtlige budgetforlig de seneste år og derfor ville det 

klæde partiet at vedstå sig sit ansvar for forvaltningen af indtægterne fra det uændrede 

skatteniveau.   

 

Hørsholm Kommunes økonomiske problemer skyldes derimod et selvskabt underskud i 2009 

på 75 mio. kr., og en overskridelse af serviceudgifterne med 50 mio. kr. Dertil kommer en 

tillægsbevillingskultur, hvor der er givet tillægsbevillinger frem for at omprioritere. Endvidere 

er anlægsprojekter igangsat ved kassetræk uden at afvente dækkende indtægter.  

 

Venstre har som et ansvarligt parti valgt at deltage konstruktivt i genopretningen af 

kommunens økonomi, selv om vi ikke er en del af den rød-grønne koalition, som sidder på 

magten i kommunen. Hvis ikke der blev handlet, kunne Hørsholm kommune risikere at blive 

sat under administration i løbet af 2011. Det er ikke, hvad borgerne forventer af ansvarlige 

politikere. Venstre tager derfor et medansvar for at få gennemført de nødvendige besparelser, 

styrket økonomistyringen og lagt fundamentet for en positiv økonomisk udvikling.   

 

Det har også været nødvendigt at skære dybere, end vi bryder os om i vigtige kerneydelser. 

Det gælder bl.a. valgfag i skolerne, åbningstider i dagtilbud, rengøring hos de ældre samt 

tilskuddet til børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. På disse områder har Venstre gjort, 

hvad vi kunne for at begrænse besparelserne. Vores deltagelse i budgetforliget medfører, at vi 

vil have fuld medindflydelse, når det gælder anvendelsen af det råderum, som budgettet 

skaber. Denne indflydelse vil vi bl.a. bruge til at arbejde for at rulle disse besparelser tilbage 

allerede i 2013, hvis det er økonomisk muligt.  

 

 


