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Venstre deltager også i år i budgetaftalen om Hørsholm Kommunes økonomi for perioden 2012-15, 

som vedtages på kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2011.  For Venstre har det været 

afgørende, at aftalen sikrer en fortsat ansvarlig økonomisk kurs i Hørsholm med et budget i balance og 

en øget kassebeholdning. Budgettet ligger dermed i god forlængelse af budgettet for 2011, som har 

genoprettet kommunens økonomi og igen sat økonomistyring i højsædet. Endelig er det væsentligt, for 

Venstre, at aftalen også indebærer en fortsættelse af et lokalt skattestop, som sammen med det 

ansvarlige budget skaber tryghed om borgernes økonomi.  

I år har det gennem omprioriteringer været muligt at beslutte en række nye tiltag. Her har det været 

vigtigt for Venstre at støtte initiativer, der kan medvirke til Hørsholm kan blive en attraktiv 

bosætningskommune for børnefamilier samt gøre det attraktivt for unge at forblive i byen.  Venstre vil 

særligt fremhæve følgende nye tiltag: 

At rulle visse budgetreduktioner på daginstitutionsområdet tilbage og tilføre ekstra midler til udsatte 

børn og unge.  

At forbedre trafiksikkerheden, bl.a. ved skolerne og fortsætte gennemførelse af cykelhandlingsplanen, 

der skal animere flere borgere til at benytte cyklen.  

At etablere flere p-pladser ved stationerne for at gøre det lettere for borgerne at vælge kollektiv 

transport.  

At opprioritere vedligeholdelsen af kommunens bygninger, herunder skoler og daginstitutioner samt 

veje, så vi kan få bragt standarden op på et acceptabelt niveau.  

At påbegynde en ombygning af Kulturhus Trommen, herunder biblioteket for at gøre huset mere 

levende og fleksibelt for borgerne og byens unge.  

At opprioritere den forebyggende indsats på sundhedsområdet, hvor vi lægger vægt på, at der 

samarbejdes mest muligt med andre kommuner. 

Vi ville også gerne have rullet besparelsen på tilskuddet til børn og unges fritidsaktiviteter tilbage. 

Besparelsen i 2010 har gjort ondt på klubberne, og regningen er sendt videre til børnene og deres 

forældre. Venstre prioriterer breddeidrætten, som også har stor betydning for sundheden. Desværre 

var der ikke tilslutning til forslaget i år, som vi ingenlunde har opgivet.  

Når det gælder serviceniveauet for rengøring hos de ældre, så skal der ikke herske tvivl om, at vi også 

fandt nedskæringen sidste år beklagelig. Nu afventer vi – ligesom Seniorrådet - den 

evalueringsrapport, som er på vej og vil i det lys tage stilling til, om der er behov for ændringer.  

 


