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Dagsordenspunkt:  

Forslag fra Venstre til behandling på kommunalbestyrelsesmødet den 28. no-

vember om afholdelse af en vejledende folkeafstemning i 2012 om kommune-

sammenlægning 

 

Resumé: 

Forslag fra Venstre om afholdelse af en vejledende folkeafstemning i 2012 om kom-

munesammenlægning baseret på den netop offentliggjorte rapport fra KLK om forde-

le og ulemper ved kommunesammenlægning med Hørsholms nabokommuner.  

 

Forslag:  
Venstre foreslår, at Hørsholm Kommune baseret på rapporten om kommunesammen-

lægning offentliggjort den 25. oktober 2011 afholder en vejledende folkeafstemning i 

2012 om kommunesammenlægning med den eller de nabokommuner, som er behand-

let i rapporten, og som udtrykker interesse for at indgå i en sådan proces med Hørs-

holm Kommune. 

 

Sagsfremstilling:  

Hørsholm Kommune offentliggjorde tirsdag den 25. oktober 2011 en rapport om for-

dele og ulemper ved en kommunesammenlægning. Rapporten, der er udarbejdet af 

Kommunernes Landsforenings Konsulentfirma (KLK), peger på såvel væsentlige for-

dele som ulemper for borgerne ved en kommunesammenlægning. Efter Venstres op-

fattelse vejer fordelene tungest – ikke mindst på den lange bane.  

 

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

kommunesammenlægninger. Også i Hovedstadsområdet. Det handler om løsningen af 

fremtidens velfærdsopgaver og politisk gennemslagskraft. Borgerne har med rette an-

dre forventninger til fremtidens kommune. Større kommuner giver muligheder for 

lavere skat, bedre servicetilbud og større politisk gennemslagskraft. Det handler om, 

hvordan vi bedst fremtidssikrer Hørsholm kommune såvel økonomisk som service-

mæssigt. Borgernes behov og ønsker må stå i centrum.  

 

Dertil kommer, at vi nu kender resultatet af sammenlægningerne i vores nabokommu-

ner. Rudersdal Kommune har bevist, at en sammenlægning kan medføre positive ge-

vinster for borgerne i form strukturelle reformer, bedre økonomi og lavere skat. 

 

Da Hørsholm Kommune i 2004 første gang tog stilling til spørgsmålet om kommune-

sammenlægning, skete det på grundlag af en relativt overfladisk rapport udarbejdet af 

Hørsholm Kommune selv. Den vurderede udelukkende, om kommunen var bæredyg-

tig. Den berørte ikke de fordele og ulemper for borgerne, som en kommunesammen-

lægning 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 Al-

lerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner.  

 

På lang sigt vil der muligvis ske en udvikling i retning af storkommuner i Hoved-

stadsområdet, som kan erstatte regionerne. Større kommuner har størst chance for at 
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blive en realitet, hvis processen med kommunesammenlægning, som begyndte i 2006, 

fortsætter med de kommuner, som kan drage umiddelbar fordel af en sammenlæg-

ning.  Og Hørsholm er netop et eksempel på sådan en kommune.  

 

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

grundlag for en folkeafstemning om sammenlægning med en af nabokommunerne. 

Venstre vil respektere borgernes beslutning, men finder det centralt, at man nu spør-

ger borgerne igen. 

 

 


