
Venstre mener ikke, det skal være dyrere at bo i Hørsholm 

Af Anne Ehrenreich, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse 

Som reaktion på Venstres indlæg om mulighederne for at spare 38 mio. kr. alene på administrationen i 
Hørsholm Kommune er Morten Slotveds svar, at han har konstant fokus på en effektiv kommune, der kan 
levere kvalitet. Han fremhæver, at kommunen i perioden 2014-17 har leveret effektiviseringer på 11 mio. 
kr. I Venstre anerkender vi, at der bliver gjort en indsats, og vi har selv bidraget hertil. KORA rapporten viser 
imidlertid, at der er endnu flere muligheder for at skabe bedre økonomi i driften. Så hvor meget skal 
borgerne i Hørsholm betale for borgmesterens kvalitet? I Venstre er vi ikke bekendt med, at tilbuddene i 
Rudersdal kommune skulle være af ringere kvalitet end tilsvarende i Hørsholm. 

Fakta er, at vi i Hørsholm bruger 1500 kr. mere pr. borger alene i administration om året end Rudersdal 
kommune. De penge vil Venstre hellere bruge til at forbedre forholdene for vores børn, ældre og sundhed 
eller til at nedsætte skatten. Det er ikke ansvarligt som Morten Slotved gør i sin valgavis at placere ansvaret 
for kommunens dårlige økonomi hos regeringen, når man selv har mulighed for at rette op på tingene. Vi 
undrer os over den manglende interesse fra borgmesterens side for at undersøge mulighederne for 
kommunesammenlægning, når det med al sandsynlighed kan give borgerne væsentlige fordele. 

Det undrer os, at Liberal Alliances Troels Moe er gået hen og blevet fortaler for små enheder og ikke ser 
mulighed for stordriftsfordele ved større enheder. På regionalt plan har vi netop etableret Greater 
Copenhagen, da det giver både erhvervsliv og borgere flere fordele, når kommunerne går sammen om at 
markedsføre en stor region frem for at gennemføre indsatsen enkeltvis eller i mindre klynger. Det er 
korrekt, at grundskylden i Rudersdal er lidt højere end i Hørsholm. Til gengæld glemmer Troels Moe at 
nævne, at skatteprocenten i Rudersdal er den laveste i hele Danmark kun 22,5%, hvilket er hele 0,7 % 
lavere end Hørsholms skatteprocent. Det vil nok udligne regnestykket for de fleste husejere, og alle 
kommunens øvrige borgere vil rent skattemæssigt vinde ved en kommunesammenlægning med Rudersdal 

Som Venstres formand Jørgen Eirfeldt har argumenteret for, så ser vi ikke i Venstre nogen grund til, at det 
skal være dyrere at være borger i Hørsholm, når der er mulighed for at få mere for pengene i en større 
kommune. Vi er derfor villige til igen at se på mulighederne for kommunesammenlægning, fordi vi mener, 
det er i borgernes interesse. 

 


