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Bjarne Krag efterlyser Venstres holdning til besparelserne på ældreområdet i Hørsholm 

Kommune. Det er Venstres opfattelse, at besparelserne har ramt såvel Hørsholms børn som 

ældre hårdere end vi bryder sig om. Dette gav Venstre allerede udtryk for i forbindelse med 

vedtagelsen af budgettet i september 2010. Og vi gav ligeledes tilsagn om, at vi ville arbejde 

for at rulle visse af besparelserne tilbage, når kommunen igen får råd. Når 

kommunalbestyrelsen om kort tid tager hul på drøftelserne om budgettet for 2012, vil børnene 

og de ældre stå højest på Venstres prioriteringsliste. Det er imidlertid vigtig at være realistisk 

om mulighederne for forbedringer. De foreligger, men de er meget begrænsede, da 

kommunens økonomi også de kommende år vil være under pres. 

 

Som Bjarne Krag undrer Venstre sig over, at kommunen pludselig kan være 20 mio. kr. rigere. 

Venstre har længe sat fokus på behovet for at styrke kommunens økonomistyring for at 

undgå, at kommunen igen kommer i en likviditetsmæssig situation, hvor man ikke har råd til 

at betale for allerede besluttede anlæg og for at undgå, at vi ikke gennemfører unødvendige 

besparelser. Venstre vil spørge ind til dette i forbindelse med den forestående behandling af 

kommunens regnskab for 2010 samt det kommende budgetseminar.  

 

Det skal bemærkes, at Venstre som et ansvarligt parti valgte at være med i budgetforliget i 

2010, selv om kommunens vanskelige økonomiske situation efter vores opfattelse i høj grad 

bl.a. skyldes et for stort anlægsbudget, og at økonomistyringen ikke har været tæt nok. 

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke havde vedtaget denne genopretningspakke, kunne det let 

have ført til, at kommunens kassebeholdning i løbet af 2011 ville nå et niveau, som kunne 

have medført, at kommunen blev sat under administration af Indenrigsministeriet. 

Budgetaftalen sigter på at genoprette kommunens økonomi og skabe et stabilt fundament for 

de kommende år, herunder mulighed for at forbedre forholdene for Hørsholms børn og ældre. 

 


