
Derfor undersøgelse af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning 

Af Anne Ehrenreich, Gruppeformand for Venstre 

 

Formanden for de Konservative i Hørsholm har spurgt Venstre, hvorfor vi ønsker en 

undersøgelse af fordelene og ulemperne for Hørsholm Kommune ved 

kommunesammenlægning.  

 

Med kommunalreformen som den nuværende regering med Venstre og Konservative 

gennemførte i 2006 har kommunerne fået flere opgaver og mere ansvar på en række områder. 

Et væsentligt element i reformen var da også at skabe større kommunale enheder til at 

varetage disse opgaver, hvilket førte til en reduktion af antallet af kommuner fra 271 til 98. 

Den gennemsnitlige kommunestørrelse er i dag 55.000, hvilket er mere end dobbelt så mange 

indbyggere som Hørsholm har. Det er derfor oplagt at undersøge, om Hørsholm fortsat er 

stærk nok til at stå alene, eller om borgerne vil få mere kvalitet og service for deres 

kommuneskat, såfremt vi blev sammenlagt med en nabokommune.  

 

Dertil kommer kommunens vanskelige økonomiske situation, som siden kommunalreformen 

har ført til mindst en skatteforhøjelse i Hørsholm Kommune, mens f.eks. den sammenlagte 

Rudersdal Kommune i samme periode har været i stand til at reducere skatten i flere 

omgange, og nu har en kommuneskat som er lavere end Hørsholms.  

 

Besparelserne i indeværende år, som har ramt kommunens børn og ældre hårdt, viser, hvor 

vanskeligt det er at effektivisere sig ud af de økonomiske udfordringer. 

 

Som mange kan huske, så blev der i 2004 gennemført en meget forhastet vejledende 

folkeafstemning om spørgsmålet på grundlag af en ret overfladisk rapport, som ikke var 

uvildig, men udarbejdet af kommunens egen forvaltning. Afstemningstemaet var 

sammenlægning med Fredensborg eller Birkerød Kommune men ikke med andre oplagte 

muligheder bl.a. Søllerød og Allerød.  

 

Venstre finder derfor, at det giver rigtig god mening, at vi nu får gennemført en ekstern og 

uvildig undersøgelse af fordelene og ulemperne ved kommunesammenlægning, som grundlag 

for en vurdering af om Hørsholm skal fortsætte som selvstændig kommune, eller om borgerne 

vil få fordele ved sammenlægning med en nabokommune.  

 

Venstre undrer sig over, at de konservative i Hørsholm er så skeptiske over for undersøgelse 

af kommunesammenlægning, som er en naturlig følge af den nuværende regerings 

reformpolitik. Kommunalreform og kommunesammenlægning er også konservativ politik i 

hvert fald på landsplan. Derfor håber vi også på et konstruktivt samarbejde med de 

konservative i Hørsholm om den igangværende undersøgelse.  

 


