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Venstres visioner for Hørsholm  

Af Anne Ehrenreich og Birger Bøgeblad, 

Medlemmer af Økonomiudvalget (V)  

 

”Nej til kommunesammenlægning” lyder 

budskabet fra formanden for De Konservative i 

Hørsholm. For Venstre er spørgsmålet langt mere 

overordnet og handler om visionerne for 

Hørsholms fremtid. Det er Venstres overordnede 

målsætning i Hørsholm kommunalbestyrelse til 

stadighed at sikre Hørsholms borgere den bedst 

mulige service for den betalte skat. Samtidig vil vi 

udvikle Hørsholm, så det forbliver en attraktiv 

bosætningskommune, som kan tiltrække nye 

borgere og gerne børnefamilier. Det var på den 

baggrund, at vi i 2009 – i lyset af kommunes 

økonomiske udfordringer - foreslog 

kommunalbestyrelsen at gennemføre en ny 

undersøgelse af fordele og ulemper ved 

kommunesammenlægning for at vurdere, om 

Hørsholms borgere fortsat fik den optimale 

service for den betalte skat, eller om vi burde 

overveje kommunesammenlægning.  

Selv om konklusionen i den fremlagte rapport var, 

at borgerne får en god service inden for de store 

områder, bl.a. børne- og skoleområdet samt 

ældreområdet, så synes vi, at det er nok så 

væsentligt, at rapporten peger på, at det inden for 

en 4 års horisont vil være en fordel for Hørsholm 

at blive sammenlagt med en nabokommune, da det 

vil give borgerne bedre service inden for, bl.a. 

sundhed, erhvervs- og beskæftigelse, turisme, 

miljø mv. og større faglighed i betjeningen. Dertil 

kommer, at en større kommune også vil have 

større økonomisk robusthed til at imødegå de 

økonomiske konsekvenser af den igangværende 

finanskrise, som kommunerne allerede mærker. Vi 

må derfor forvente, at der ikke bliver flere men 

kun færre midler til offentlig service de 

kommende år, hvilket understreger behovet for at 

fortsætte overvejelserne om reformer, herunder 

kommunesammenlægning. Venstre tror ikke på, at 

vi kan samarbejde os ud af udfordringerne. 

Erfaringerne viser også, at samarbejde er 

vanskeligt og ofte fravælges.  

Venstre ser ikke kommunesammenlægning som 

noget skrækscenarie. Det har medført, at en lang 

række kommuner er blevet mere økonomisk 

robuste og nu står bedre rustet til at klare de 

mange fremtidige opgaver, bl.a. på 

sundhedsområdet. De store midtjyske kommuner 

har gennem deres sammenlægning opnået en 

styrke, som har resulteret i nytænkning og 

innovation.  

Det er en myte, at Hørsholm er økonomisk robust. 

Vi har for længst solgt arvesølvet. 

Budgetforhandlingerne de seneste år har med al 

tydelighed vist, at balance kun kan opnås gennem 

kraftige besparelser på centrale serviceområder, 

bl.a. daginstitutioner og ældreplejen. Eneste 

mulighed for at øge indtægtsgrundlaget er 

skatteforhøjelser. Det er ikke en vej Venstre 

ønsker at betræde, og da slet ikke, når 

kommunesammenlægning med en nabokommune 

kan løse problemet.  

Det er også en myte at hævde Venstre for enhver 

pris vil sammenlægges. Vores målsætning er at 

sikre borgerne den bedst mulige service for den 

betalte skat. Det er vores opgave som politikere at 

pege på, at rapporten viser, at 

kommunesammenlægning er nødvendigt på sigt. 

Det anerkendte Lars Iversen, SF da også under 

mødet i kommunalbestyrelsen. Og selv 

borgmesteren er enig i, at sammenlægning er 

relevant på sigt.  

Uenigheden handler derfor kun om processen ikke 

om behovet. Derfor foreslog Venstre, at vi 

benyttede rapporten som grundlag for videre 

overvejelser med inddragelse af borgerne med 

henblik på afholdelse af en folkeafstemning om 

sammenlægning med en af vores nabokommuner. 

Det er derfor forkert at hævde, at 

afstemningstemaet ikke er klart. Flertallet fandt 

imidlertid ikke grundlag for at fortsætte 

overvejelserne om kommunesammenlægning, 

men vil i stedet afvente den nye regerings udspil. 

Det er ikke Venstres politik. Vi fortsætter vor 

fremadrettede reformpolitik, som sigter på at 

fremtidssikre servicen til borgerne inden for de 

givne økonomiske rammer, og vi vil fortsat gøre 

opmærksom på behovet for reformer, også selv 

om det kan betyde en ny identitet for Hørsholm. 

Vi mener, at borgerne har en forventning om, at 

deres politikere er visionære og tager de 

nødvendige skridt for at fremtidssikre såvel 

økonomi som service.  

Det er tankevækkende, at De Konservative i 2011 

ikke ønsker at spørge borgerne til råds om 

kommunesammenlægning, når de synes, det var 

nødvendigt i 2004 og endda på grundlag af en 

forhastet proces og en meget tynd rapport. Hvad 

har ændret sig i mellemtiden? Venstre synes, at 

det var relevant at inddrage borgerne i denne 
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beslutning i 2004 og også i 2011. Og formålet er 

ikke at få en Venstrestyret kommune, som Otto 

Christiansen antyder. Ligesom vi da heller ikke vil 

antyde, at de konservatives frygt for en 

folkeafstemning skyldes ønsket om at bevare 

magten i Hørsholm.  

I lyset af kommunalbestyrelsens beslutning 

forventer Venstre nu, at flertallet fremlægger 

deres handlingsplan for, hvordan de vil sikre 

Hørsholms borgere en bedre service på de 

områder, hvor rapporten har afdækket mangler 

samt også sikre robustheden på det økonomiske 

område. Den seneste udvikling med indflytning af 

Føtex og Rema 1000 ved Kokkedal Industri Park 

tyder beklageligvis på, at udviklingen allerede går 

uden om Hørsholm. Der er derfor også behov for 

at sætte fokus på, hvordan vi undgår yderligere 

marginalisering på såvel det erhvervsmæssige som 

det politiske område.  

Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på, at 

Venstre finder, at de 600.000 kr. til 

sammenlægningsrapporten er givet godt ud. 

Rapporten har skitseret en række muligheder for 

Hørsholm, som flertallet har afvist uden debat 

eller inddragelse af borgerne. Såfremt de 600.000 

kr. ikke var anvendt til denne rapport, ville 

Venstre ikke have anvendt dem til støtte til en 

professionel ishockeyklub som formanden for de 

Konservative foreslår. Venstre ville have brugt 

dem til at forbedre servicen for Hørsholms børn 

og ældre.  

Venstre vil fortsætte arbejdet med at fremtidssikre 

servicen til Hørsholms borgere. Rapporten om 

kommunesammenlægning vil tjene som fortsat 

inspiration for os i Venstre i det videre arbejde.  
 


