
 

Kommunesammenlægning – hvad siger du? 

 

Af Anne Ehrenreich, gruppeformand for Venstre i Hørsholm Kommunalbestyrelse 

 

Som oplæg til debat offentliggør Hørsholm Kommune tirsdag en rapport om fordele og ulemper ved en 

kommunesammenlægning. 

Den kommer på et tidspunkt, hvor der er fornyet fokus på behovet for flere 

kommunesammenlægninger. Også her i Hovedstadsområdet. Det drejer sig om at styrke 

hovedstadsområdet som vækstdynamo ikke bare i Danmark men også i konkurrence med Hamborg, 

Stockholm og Berlin. De mange små kommuner har ikke pondus til at påvirke udviklingen i 

hovedstadsområdet, som derfor primært styres af Københavns Kommune. Men det handler også om 

løsningen af fremtidens velfærdsopgaver. Borgerne har med rette andre forventninger til fremtidens 

kommune. Større kommuner giver muligheder for lavere skat, bedre servicetilbud og større politisk 

gennemslagskraft.  

Det finder Venstre vigtigt. Vi håber, at mange vil deltage i debatten. 

Rapporten, der er udarbejdet af Kommunernes Landsforenings Konsulentfirma (KLK), peger på såvel 

væsentlige fordele som ulemper for borgerne ved en kommunesammenlægning. Efter Venstres 

opfattelse vejer fordelene tungest – ikke mindst på den lange bane. Men vi ønsker at høre borgernes 

argumenter, inden vi tager endelig stilling. 

Om en måned, den 28. november, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til rapportens videre 

skæbne. Inden da bør vi have en god offentlig debat, der fokuserer på, hvordan vi bedst fremtidssikrer 

Hørsholm kommune såvel økonomisk som servicemæssigt. Borgernes behov og ønsker må stå i 

centrum.  

Selv om rapporten ikke forholder sig til de bredere perspektiver om større kommuner i 

Hovedstadsområdet finder Venstre, at rapporten udgør et velegnet grundlag for en sådan debat. Og for 

at borgerne endnu en gang får mulighed for at tage stilling til, om de vil sammenlægges med en anden 

kommune.  

 

Lad mig ridse rapportens væsentligste konklusioner op, som Venstre ser dem:  

 Hørsholm er p.t. en økonomisk veldrevet kommune med høj service inden for de store 

serviceområder, bl.a. skoler og ældreområdet. Men servicen og institutionerne kan blive hårdt 

ramt af svingende konjunkturer. Vores begrænsede størrelse gør os sårbare.  

 En ny kommunalbestyrelses beslutninger efter en sammenlægning er afgørende for 

gevinsternes størrelse. Der skal være vilje til at indhøste effektiviseringspotentialet. Venstre 

noterer sig, at Rudersdal Kommune har vist en sådan vilje og gennemført strukturelle reformer 

til gavn for borgerne og ligeledes har skabt råderum til skattenedsættelser, således at 

Rudersdal nu har Danmarks laveste skat.  

 En geografisk mere sammenhængende planlægning bl.a. inden for trafik, miljø, natur, kultur, 

detailhandel mv. kan blive en følge af en sammenlægning. Her er Fredensborg geografisk set 

den bedste mulighed, mens sammenlægning med Rudersdal vurderes at være neutral. Allerød 

anses for en ringe mulighed.  

 Stordriftsfordele vil give bedre økonomi, særligt i administrationen, ligesom der ved 

sammenlægning med Rudersdal kan opnås større økonomisk modstandskraft.  

 De skattemæssige klare fordele ligger bl.a. i en lavere udskrivningsprocent og 

grundskyldspromille. Det gælder ved sammenlægning med Rudersdal, mens det modsatte vil 

være tilfældet med sammenlægninger med Allerød og Fredensborg.  

 Og så får man et fagligt løft gennem specialisering og dermed bedre kvalitet inden for 

opgaveløsningen på områder med få borgere eller få sager, bl.a. sundhed og miljø.  

 Organisatorisk vil kommunesammenlægning give større udviklingskraft og anledning til 

revurdering af arbejdsgange. Ulempen vil være et behov for mere styring og formaliseret 

kommunikation. Dertil kommer risiko for mindre sammenhængskraft og produktionstabet under 

selve sammenlægningen.  

 Størrelse giver bedre politisk gennemslagskraft på regionalt og nationalt plan. Det giver igen 

politisk handlekraft, mens ulemperne vil bestå i mindre kendskab til konkrete institutioner og 

sager samt risiko for lokalpatriotisme.  

 Og hvad så med lokaldemokratiet? Her vil kommunesammenlægning mindske risikoen for 

sammenblanding af politiske og personlige forhold, mens ulempen kan være større afstand 

mellem politikerne og borgerne. 

 



 

Alternativet til kommunesammenlægning er fortsat selvstændighed og øget tværkommunalt 

samarbejde. 

Det er en mulighed. Men man skal være opmærksom på, at ikke alle kommuner ønsker at deltage i det 

tværkommunale samarbejde. Det er administrativt tungt og kompliceret. Rudersdal Kommune har 

således meldt ud: De ønsker ikke at udvide denne form for samarbejde, men anser 

kommunesammenlægning som den eneste rigtige løsning.  

 

Hørsholm Kommune indgår allerede i et stort antal samarbejder fordelt på forskellige fagområder. Det 

foregår med flere nabokommuner, men især Fredensborg. Fordelen er bedre økonomi og større 

faglighed i opgaveløsningen samt en bredere vifte af tilbud af højere kvalitet til borgerne. 

 

Ulemperne er den politiske vilje til at indgå i sådant samarbejde og de administrative omkostninger. 

Dertil kommer borgernes mulighed for at placere ansvaret for beslutninger og opgaveløsning. 

Rapporten om kommunesammenlægning er resultatet af et forslag fra Venstre i 2009. Vi ønskede, at 

Hørsholm skulle have udarbejdet en uvildig rapport med alle fordele og ulemper ved 

kommunesammenlægning. Den skulle danne et sagligt, objektivt og fremsynet grundlag for en evt. 

beslutning om sammenlægning. 

Da Hørsholm Kommune i 2004 første gang tog stilling til spørgsmålet om kommunesammenlægning, 

skete det på grundlag af en relativt overfladisk rapport udarbejdet af Hørsholm Kommune selv. Den 

vurderede udelukkende, om kommunen var bæredygtig. Den berørte ikke de fordele og ulemper for 

borgerne, som en kommunesammenlægning kunne indebære.  

Dertil kom, at den efterfølgende afstemning om sammenlægning var begrænset. Den omfattede kun 

sammenlægning med den daværende Karlebo Kommune eller Birkerød Kommune, men ikke med 

hverken Allerød eller Søllerød Kommune. Den nye rapport er langt bredere og forholder sig konkret til 

muligheden for sammenlægning med Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner. 

  

Den nu fremlagte rapport er både uvildig og bredere i sit sigte. Den er et langt bedre grundlag for den 

saglige debat, om hvordan vi bedst fremtidssikrer Hørsholm, vi nu må have. Dit bidrag vil være meget 

velkomment.  


