
Venstres Fingeraftryk 2006 - 2009 
 

1 
 

21. december 2009  

Vedtagelse af Helhedsplan for 2009-2020 –  

Trommen I forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplanen støttede vi et om, at foreningerne 

skal have bedre adgang til at benytte Trommen. Vi fremhævede ligeledes behovet for større 

synergi i driften af Trommen og Biblioteket. Forslaget om foreningernes brug af Trommen blev 

vedtaget. Det vil forhåbentlig lette foreningernes brug af byens kulturhus.   Vedtagelse af 

lokalplan for Hørsholm Bymidte Venstre genfremsatte sit forslag om, at arealstørrelsen for 

butiksbyggeriet i den sydlige del af gågaden skulle være minimum 1000 m2 og efterlyste 

objektive forhold, som begrundede nedsættelsen til 800m2. Vi gjorde videre opmærksom på, 

at det ville være vanskeligt at finde lejere til en butiksstørrelse på kun 800 m2 i disse 

krisetider. Afslutningsvis blev Venstre forslag godkendt, hvilket vi er tilfredse med, da det 

sikrer en fortsat udvikling i den sydlige del af Gågaden. 

  
 30. november 2009  

Udmøntning af besparelser i svømmehallen  

Venstre prioriterer svømmehallen højt som led i kommunens sundhedsfremmende indsats. 

Gennemførelse af besparelser på dette område er derfor ikke vores kop te. Når det skulle 

være, finder vi at besparelserne er landet bedst muligt. Reduktionerne i åbningstiden er sket 

på de tidspunkter, hvor borgernes benyttelse er mest begrænset. Den populære 

morgensvømning er uændret. Derudover er det lykkes at opretholde pensionistrabatten. Og 

endelig har reduktionen i den offentlige svømmetid frigjort svømmetid til Hørsholm 

Svømmeforenings mere end et tusinde medlemmer. Fremadrettet vil vi fortsætte kampen for 

at bevare svømmehallen og undgå besparelser.  

  

28. september 2009  

Vedtagelse af løsning for Rungsted havn 

Efter tre års arbejde var det en sejr at få vedtaget en løsning af sagen om Rungsted Havn. 

Løsningen indebærer, at vi lægger kommunens aktiver over i en fond og dermed sikrer havnen 

som et gode for alle Hørsholm borgere i al videre fremtid. Desværre måtte vi samtidig 

suspendere gennemførelsen af beslutningen som følge af den anlagte retssag. Forhåbentlig vil 

beslutningen vise sig nyttig, når retssagen er afsluttet.  Vedtagelse af beskæftigelsesplan for 

2010 Som udvalgsformand fik jeg kommunalbestyrelsens godkendelse af beskæftigelsesplanen 

for 2010, hvor vores hovedindsatsområde er en særlig indsats for at begrænse 

ungdomsarbejdsløsheden. Hørsholm har for mange unge arbejdsløse, og det er dem vi nu vil 

hjælpe i gang med uddannelse eller job. Det er vigtigt, at vi ikke taber de unge. Men hjælper 

dem i gang.   

September 2009 Ny sikker skolevej - lys på Kystbanestien Jeg glæder mig over, at lyset på 

Kystbanestien nu er ved at blive opstillet. Om kort tid har alle børn fra kommunegrænsen i syd 

til Rungsted Station fået en ny sikker skolevej til Rungsted Skole, som nu kan benyttes året 

rundt i modsætning til tidligere, hvor stien ikke kunne benyttes om vinteren. Dertil kommer 

glæden for alle de øvrige cyklister og motionister, som benytter stien.    

  

22. juni 2009 

Møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse 

Fra Venstres side tilsluttede vi os forslaget om, at eliteidrætsforeninger, som opfylder 

betingelserne, vederlagsfrit kan benytte kommunens idrætsfaciliteter. Dette var blevet aktuelt, 

da Rungsted Cobras og 79’ers som følge af den økonomiske udvikling har ændret deres 

vedtægter.  

Fra Venstre side benyttede vi lejligheden til at gøre rede for vores generelle holdning til støtte 

til eliteidrætten, som allerede har været drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget. Det er Venstre 

holdning, at vi i lyset af kommunens økonomiske situation ikke finder, at tiden er moden til, at 

kommunen etablerer en ny og permanent ordning til støtte af eliteidrætten. Sådanne ordninger 

skal finansieres, og erfaringen viser, at når en permanent ordning er indført, så kan den 

vanskeligt ændres eller bringes til ophør, når konjunkturerne ikke længere gør den nødvendig. 

Fra Venstres side er vi rede til at forholde os konstruktivt til henvendelser fra klubber, der som 
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følge af konjunkturerne har fået problemer, som vi bl.a. har ift 79’ers, hvor vi har bakket op 

om ydelse af et ekstraordinært bidrag. Vi foretrækker en case by case tilgang frem for en 

permanent ordning.  

  

28. maj 2009  

Ekstraordinær støtte til Hørsholm 79ers  

Venstre støttede forslaget om ekstraordinær støtte til Hørsholm 79'ers for at løse de akutte 

økonomiske problemer, som er opstået for klubben som følge af manglende sponsorindtægter. 

Venstre anser klubbens egen indsats for at skaffe nye sponsorer og penge i en vanskelig tid for 

meget prisværdig. Der er tale om en ekstraordinær situation, som krævede ekstraordinær 

handling for at undgå negative følger for de mange idrætsudøvere, især børn som har deres 

daglige gang i klubberne. Vi har også hæftet os ved, at klubben arbejder hen imod næste år 

selv igen at kunne skaffe sponsorindtægter.   

På den principielle bane er Venstre betænkelig ved, at kommunen påtager sig permanente 

forpligtelser til at støtte decideret professionel sportsudøvelse i form af løn til spillere. Det er 

ikke en kommunal opgave. Hørsholm Kommune har en stram økonomi, som ikke skaber uden 

råderum til sådanne nye støtteordninger. I Venstre arbejder vi generelt for, at Hørsholm skal 

have et alsidigt idrætsliv for amatør- og eliteudøvere med fokus på motions- og amatørsport.  

  

25. maj 2009  

Rådgivningstilbud til Hørsholms kriseramte virksomheder  

I krisetider er det vigtigt at udvise rettidig omhu og ansvarlighed for at redde arbejdspladser 

og få gang i hjulene igen. Som hjemsted for mere end 5000 virksomheder har Hørsholm en 

særlig forpligtelse til at bistå virksomheder med akutte problemer med rådgivning. Det var 

årsagen til, at jeg på budgetkonferencen i april foreslog, at vi skulle tilbyde kriseramte mindre 

virksomheder rådgivning.   

Forslaget, som kommunalbestyrelsen nu har godkendt, medfører, at kommunen gennem 

Erhverv.net i Hillerød vil tilbyde mindre konjunkturfølsomme virksomheder med mere end en 

ansat rådgivning om løsning af aktuelle problemer samt identifikation af potentielle 

vækstmuligheder. Hvis det viser sig, at der ikke er behov for tilbuddet, vil pengene gå tilbage 

til kommunekassen. Vi har foreløbigt afsat 150.000 kr. til formålet. Beløbet vil i lyset af 

efterspørgslen kunne forhøjes. 

  

 25. maj 2009  

Resultatrevision for Hørsholm jobcenter for 2008  

Som formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget er jeg stolt af, at 

beskæftigelsesregionen har givet jobcentret en meget flot bedømmelse af resultaterne for 

2008 i form af væsentlig nedbringelse af arbejdsløsheden og antallet af 

sygedagpengemodtagere. Rosen for dette skal gå til de mange dygtige og engagerede 

medarbejdere i jobcentret, som Hørsholms borgere kan være glade for.  

  
27. april 2009  

Vedtagelse af masterplan for Idrætsparken  

Venstre har gennem en årrække arbejdet for at sikre idrætsudøverne i Hørsholm bedre 

forhold. Vi er derfor glade for, at kommunalbestyrelsen nu har godkendt en plan for renovering 

af idrætsparken. Vi synes dog ikke, at planen er perfekt. Det gælder især for Tennisklubbens 

vedkommende. Venstre anser masterplanen for en overordnet plan for det arbejde, som kan 

gennemføres i takt med, at kommunen får råd til at gennemføre de enkelte etaper. Vi lægger 

vægt på, at hvert enkelt projekt skal godkendes af kommunalbestyrelsen. For Venstre har det 

været væsentligt, at planen har været genstand for en grundig høringsproces, som har 

omfattet samtlige interessenter og borgere, herunder Idrætsrådet. Trods opbakningen fra 

Idrætsrådet vil Venstre i den kommende proces, når planen skal gennemføres, arbejde for 

sikre de bedst mulige løsninger, herunder løsninger, som vil være mere optimale for 

tennisklubben side. For vi kommer ikke uden om, at den foreliggende plan skaber store gener 

for netop denne klub.  
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23. februar 2009 

Principper for ansættelse af direktør for Hørsholm Vand ApS 

Fra Venstres side fremsatte vi ønske om, at direktørstillingen blev slået op, da den betales af 

brugerne og dermed kan sidestilles med en hver anden offentlig stilling. Og at besættelsen af 

stillingen blev besluttet af bestyrelsen for selskabet. Venstres stod helt alene med disse 

ønsker. Da disse elementer ikke indgik i det fremlagte dagsordenspunktet, blev sagen udsat til 
behandling på kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts. 

15. december 2008 

Godkendelse af sundhedspolitik for Hørsholm Kommune 

Som medlem af det forebyggende sundhedsfremmeudvalg har jeg aktivt bidraget til 

politikkens udformning, og jeg er derfor glad for, at den blev vedtaget med enstemmighed af 

kommunalbestyrelsen. Politikken er blevet til i en god og åben proces med inddragelse af 

interessegrupper samt interesserede borgere. Politikken medfører, at sundhed fremover skal 

indtænkes i alle kommunens politikker og aktiviteter, hvilket gerne skal styrke borgernes 

generelle sundhed. Der er endvidere god økonomi i det for kommunen, idet kommunen betaler 

en andel af borgernes sundhedsudgifter. Jeg vil særligt fremhæve politikkens fokus på cykling, 

som jeg har arbejdet aktivt for at få med. Hørsholm har et stort potentiale for at øge 

borgernes og især børnenes anvendelse af cykling som transportmiddel til og fra skolerne, 

stationen og forretningscentre.  Det vil ikke kun gavne sundheden men også miljøet. Nu skal 

der sættes fokus på opfølgning af politikken, som vi endvidere må tilpasse hen ad vejen i lyset 
af erfaringerne og resultaterne.  

27. oktober 2008 

Aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår mellem Hørsholm-scenen og Hørsholm 

Kommune 

Hanne Lommer, Thorkild Gruelunds og mit forslag til aftaler mellem Hørsholm-scenen blev 

godkendt af et stort flertal af kommunalbestyrelsen. Forslaget sikrer en fortsættelse af 

Hørsholm-scenens vigtige frivillige bidrag til kommunens kulturliv. Samtidig åbner aftalen 

mulighed for, at Trommen og Hørsholm-scenen samarbejder om forestillinger, som Trommen 

foreslår.  

Isabella Meyer valgte overraskende at fastholde sin modstand over for forslaget og stemte 

som den eneste imod forslaget med henvisning til at løsningen gav Hørsholm-scenen monopol. 

Dette er ikke korrekt. Hørsholm-scenen har ikke fået monopol. Der er intet i aftalen, som 

forhindrer andre tilsvarende foreninger i at etablere sig. Dertil kommer, at Trommen fortsat 

kan udbyde forestillinger i samarbejde med Hørsholm-scenen.   

Isabella Meyers forslag var at lade en kommunal institution (Trommen) konkurrere med en 

forening. Det ville være unfair konkurrence, som hurtigt ville have slået vores aktive og 

engagerede lokale teaterforening ihjel. En forening som gennem mange år har leveret et stort 

stykke frivilligt arbejde til glæde for Hørsholms borgere. Venstre vil ikke være med til at 

kommunalisere denne frivillige indsats, ligesom vi ikke støtter monopoler.  

6. oktober 2008 

Vedtagelse af budgetaftale for 2009-12 

Venstre tilsluttede sig budgetaftalen, selv om den medfører en videreførelse af 

skattegrundlaget fra 2008. Begrundelsen er, aftalen baner vejen for finansiering af en række 

større projekter, som kommunen ikke kan udsætte. Det gælder skolerenovering, ny 

daginstitution, nyt plejeboligbyggeri, renovering af idrætsparken og centret. Vi havde 

selvfølgelig gerne set, at situationen havde været sådan, så skatten kunne være sat ned igen, 

men vi må desværre konstatere, at de ikke kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt. 

Det har været nødvendigt at gennemføre besparelser for at få råd til nye initiativer. Efter vores 

opfattelse er de besparelser, som nu gennemføres er forsvarlige og de bør være til at 

overkomme for de enkelte husholdninger i kommunen. Samlet drejer det sig om ca. 1 % af 

budgettet. Det er samtidig en klar fordel, at de nu bliver gennemført i enighed mellem alle 
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partier i kommunalbestyrelsen. 

Venstre havde også gerne set, at der i budgetperioden var blevet afsat midler til udmøntning 

af en erhvervs- og turistpolitik. Vi mener, det er nødvendigt, hvis vi skal følge med vore 

nabokommuner på dette område, og derfor forventer vi mere forståelse fra de andre partier på 
dette område ved næste års forhandlinger om budgettet.  

29. september 2008         

Godkendelse af Hørsholm Kommunes beskæftigelsesplan for 2009 

Kommunalbestyrelsen godkendte beskæftigelsesplanen, som var den tredje plan jeg forelagde 

for kommunalbestyrelsen i min egenskab af såvel formand for Erhvervs- og 

beskæftigelsesudvalget og det Lokale Beskæftigelsesråd. I min fremlæggelse fremhævede jeg, 

at det i 2008 endnu engang var lykkes kommunen at reducere ledigheden yderligere. 

Desværre har vi oplevet den modsatte udvikling i antallet af borgere på sygedagpenge. Derfor 

er fokus i 2009 planen på at få hjulpet kommunens syge borgere med hurtigere at blive raske 

gennem introduktion af en række nye tilbud bl.a. et tættere samarbejde med de praktiserende 

læger, mulighed for at tilbyde stressramte særlig behandling på stresscentret Kalmia og 

styrkelse af personalet i jobcentret på dette område. Vi håber, at borgerne vil opleve disse 

tiltag som et kvalitetsløft i kommunen tilbud.  

Kommunen, som er Hørsholms største arbejdsplads, har endvidere besluttet at gøre en særlig 
indsats for at følge udviklingen i sygefraværet tættere for at hjælpe personalet bedre.  

25. august 2008 

Bibliotekspolitik for Hørsholm Kommune 

På Venstres vegne hilste jeg den nye bibliotekspolitik velkommen. Biblioteket er en 

kommunens centrale kulturelle institutioner, og det er væsentligt, at vi løbende forholder os til 

bibliotekets opgaver i lyset af udviklingen. Jeg fremhævede, at biblioteket efter Venstres 

opfattelse også fremover skal koncentrere sin indsats om sine kerneområder, dvs. udlån af 

bøger og andre materialer, muligheden for at søge materialer på internettet samt at fremme 

borgernes og navnlig børns interesse for litteratur og lære dem at bruge internettet. Venstre er 

derfor glade for politikkens fokus på børn.  

Jeg gjorde endvidere opmærksom på behovet for at tilpasse udbud til efterspørgsel. Vi har set 

en stærkt dalende interesse for fysiske besøg på biblioteket, mens efterspørgslen nu er rettet 

mod internettilbud. Biblioteket skal derfor tilpasses den nye virkelighed. Erfaringen i andre 

byer har vist, at borgerne ønsker mulighed for at besøge biblioteket, når de har fri, hvilket ikke 

passer med Hørsholm biblioteks åbningstider. Fra Venstres side har vi derfor foreslået, at vi i 

Hørsholm studerer alternative organisationsformer bl.a. Vodskov- og Gjern-modellen for øget 

åbningstid kombineret med elektronisk overvågning, hvilket borgerne i de to byer har været 
meget tilfredse.  

26. maj 2008 - Gældssanering af Hørsholm-Rungsted Tennisklub (HRT) 

Kommunalbestyrelsen behandlede et forslag om gældssanering af klubben med to optioner for 

den videre drift. Kommunalisering eller fortsat forankring af driften i HRT. Venstre støttede 

forankringen i klubben. Det gjorde vi, da vi generelt støtter foreningernes engagement over en 

bred front. HRT har i årenes løb ydet en fantastisk indsats for udvikling af tennissporten i 

Hørsholm og med mange positive resultater på såvel på det sportsmæssige som det 

menneskelige plan. Vi fremhævede samtidig, at den fortsatte forankring i klubben er en stor 

tillidserklæring til klubben fra kommunens side i at sikre klubbens overlevelse, og at vi derfor 

lægger vægt på, at klubben til gengæld sikrer, at de aftalte vedligeholdelses- og 

renoveringsarbejder gennemføres. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Kun Borgerlisten 

stemte imod. 

Arkitektonisk og trafikal vejledning for Usserød Kongevej 

Kommunalbestyrelsen vedtog dette forslag som bl.a. på min foranledning havde været 

genstand for en høringsrunde og et borgermøde, hvilket helt konkret resulterede i, at 
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bebyggelsesprocenten vil blive reduceret ca. 20 % i forhold til det oprindelige forslag. Set med 

mine øjne er dette et eksempel på en dialog som batter. Borgerne bør høres i væsentlige 
spørgsmål som angår dem. 

31. marts 2008  

Forslag fra Venstres gruppe om Rungsted Havn A/S tilbagebetaling af lån 

Rungsted Havn A/S har som følge af fremdriften i havnesagen problemer med tilbagebetaling 

af sit lån til kommunen, som det som led i budgetforliget for 2007 var aftalt skulle 

tilbagebetales til kommunen. Venstre havde derfor stillet forslag til kommunalbestyrelsen om 

at drøfte en midlertidig løsning, indtil Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om 

udmøntning af Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. maj 2007 om Rungsted Havn. Konkret 

havde vi foreslået, at Hørsholm Kommune mod at Rungsted Havn A/S anerkender lånets 

eksistens og sin villighed til at indfri lånet, kautionerer for Rungsted Havns optagelse af lån 

svarende til gælden til Hørsholm Kommune, indtil det tidspunkt, hvor Kommunalbestyrelsen 

har truffet endelig beslutning om udmøntning af sin beslutning af 21, maj 2007, herunder 

taget retslige skridt til tilbageskødning af det oppumpede areal til Rungsted Havn A/S. Fra 

Venstres side tilkendegav vi ligeledes åbenhed over for et forslag fra havnens advokat, som 

var fremkommet efter indsendelse af vores forslag, om at kommunen udstedte en 
hensigtserklæring om tilskødning af de oppumpede arealer til Rungsted Havn A/S.  

Borgmesteren havde først afvist Venstres krav om overhovedet, at få sagen behandlet. Efter 

forelæggelse for Tilsynet måtte borgmesteren bøje sig og acceptere, at forslaget var indleveret 

rettidigt. Borgmesteren accepterede ligeledes Borgerlistens forslag støttet af Venstre om, at 
forslaget blev behandlet på den åbne dagsorden. Så lang så godt. 

Sagens behandling tog uforholdsmæssig lang tid som følge af politiske trækasserier mellem de 

to fløje i havnesagen og den ny løsgænger, borgmester Uffe Thorndahls lange indlæg om 

historien i sagen og ansvaret. Afslutningsvis var der enighed blandt alle om at udstede den 

ønskede hensigtserklæring til havnen mod at havnen forpligter sig til at tilbagebetale lånet 
ultimo april. En lykkelig udgang på en lang debat.  

25. februar 2008 - Nye initiativer på sygedagpengeområdet 

Udviklingen i antallet af syge borgere er fortsat stigende til trods for de initiativer, som 

kommunen iværksatte i maj 2007. Kommunens initiativer havde givet visse positive resultater, 

men måtte opgives af personalemæssige årsager. Kommunalbestyrelsen skulle derfor forholde 

sig til nye tiltag for en styrket indsats på området i form af ansættelse af to medarbejdere 

anvendelse af ekstern aktør med fokus på sager over 52 uger. Der var tilslutning til tiltagene. 

Fra Venstres side pointerede jeg, at vi var villig til at overveje yderligere tiltag for at vende 

udviklingen. Vi ønsker, at kommunen er offensiv i forhold til de syge borgere og gør, hvad der 
er muligt for at hjælpe.  

28. januar 2008 - Høring om lokalplan vedr. byggeri på Frihedsvej 

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende planen i høring. Jeg undlod at stemme, selv om 

forslaget var blevet forbedret i forberedelsesprocessen. Jeg fandt imidlertid, at det fortsat 

indebar for vidtgående ændringer i forhold til gældende plangrundlag, og at naboerne ikke 

kunne have forventet et så omfattende byggeri. Jeg udtrykte håb om, at forslaget, når det 

vender tilbage til Kommunalbestyrelsen vil være ændret f.eks. som sket ved byggeriet på 

Egevej, således at jeg vil kunne tilslutte mig dette.  

17. december 2007 - Erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune 

Kommunalbestyrelsen godkendte Hørsholms første erhvervsudviklingsstrategi, som er blevet 

forberedt af Beskæftigelses- og erhvervsudvalget i dialog med byens interessenter på 

området. Strategien skal fungere som et strategisk redskab for det erhvervspolitiske arbejde i 
kommunen og dialogen med erhvervslivet.  
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Høring om det arkitektoniske grundlag for Usserød Kongevej 

Der er konstateret en stigende interesse fra grundejere og investorer i at udvikle ejendomme 

langs Usserød Kongevej. For at sikre at denne byudvikling sker på et fælles grundlag har 

Teknik og Miljøudvalget fået udarbejdet en vejledning for arkitektoniske og trafikale principper. 

For at tilgodese borgernes mulighed for at blive hørt foreslog Venstre i Økonomiudvalget, at 

sagen blev sendt til offentlig høring, hvilket der var tilslutning til i Kommunalbestyrelsen.  

 

Sjælsmark Kaserne - Landsplandirektiv 

Efter rømningen af Sjælsmark Kaserne, har en arbejdsgruppe med repræsentanter for 

Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune arbejdet på at finde en 

genanvendelsesmodel der tilfredsstiller både Forsvarets forventning om indtjening ved salg af 

kasernearealerne og planmyndighedernes forventning om 0-vækst uden for byfingrene. 

Resultatet var et forslag om at reducere bebyggelsesprocenten fra ca. 15 til 9 % for at 

genskabe det smukke landskab og at 50 procent udlægge stil rekreative formål mens de 

resterende i alt 50 % fordeles ligeligt mellem bolig og erhverv. Venstre støttede dette forslag, 

da vi finder det forkert at nedrive de store samfundsskabte værdier som ønsket af visse 

partier. Vi synes kompromiset med 25 % boliger og 25% er godt, og dette svarer ligeledes til 
erhvervslivets ønske om flere lokaler til erhvervsformål i Hørsholm Kommune.  

Tillæg til seniorpolitikken med fokus på seniorer og arbejdsmarkedet. 

I lyset af det store antal seniorer i Hørsholm som er aktive på arbejdsmarkedet i en høj alder 

besluttede kommunalbestyrelsen på forslag fra Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget at tilføje 

et afsnit til seniorpolitikken om kommunens bistand til seniorer som ønsker at blive på 

arbejdsmarkedet. Disse personer vil bl.a. fremover have mulighed for at få bistand af 
jobcentret ved jobsøgning.  

Venstrepolitikere bytter pladser i Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 

26. november 2007 - Venstre stemmer imod anerkendelsessøgsmål om Rungsted 

Havn 

I lyset af Rudersdal Kommunes beslutning om at anlægge anerkendelsessøgsmål mod 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Vedbæk Havn sagen foreslog borgmesteren, at Hørsholm 

gjorde det samme. Dette stemte Venstre imod, da sagerne ikke er parallelle og man finder 
spørgsmålet kan behandles i § 17, stk. 4-udvalget.  

8. oktober 2007 - Venstre stemmer imod flertallets budgetforslag med store 

skattestigninger 

Venstre forlod budgetforhandlingerne på grund af uenighed med de øvrige partier om de 

kommende års budgetter. Vi deltog i forhandlingerne for at opnå størst mulig indflydelse på 

både besparelser, nye mål og lavest mulig skattestigning. Fra Venstres side kunne vi have 

accepteret en begrænset skattestigning for at dække ekstraudgifterne som følge af 

kommunalreformen og udligningsordningen, men vi kunne ikke være med til sætte skatten så 

drastisk i vejret som de Konservative, Borgerlisten og de Radikale Venstre blev enige om. 

Venstre mener, at udviklingen af kommunen skal ske i takt med, at der bliver råd og gennem 

omprioriteringer. Venstre fremlagde sit eget forslag til budget i balance uden voldsomme 

skatteforhøjelser og serviceforringelser inden for de områder, som vi prioriterer højest. Det 

gælder bl.a. service til børn og ældre. Som konsekvens af denne holdning stemte Venstre imod 

de store skattestigninger og for de dele af budgettet poster med forslag, som var identiske 

med vores eget budgetforslag, bl.a. forbedringer inden for service til børn og ældre. 

 

27. august 2007 - Nedsættelse af § 17 stk.4 udvalg om Rungsted Havn 

Kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte et nyt § 17, stk. 4 udvalg, som skal gennemføre 

kommunalbestyrelsens rammebeslutning af 21. maj 2007 om de fremtidige organisatoriske 
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rammer for Rungsted Havn. Fra Venstres side blev Kjeld Holm, Birger Bøgeblad og 
undertegnede udpeget til at deltage i udvalget.  

18. juni 2007 - Nye initiativer på sygedagpengeområdet 

Som følge af en kraftig stigning i antallet af personer på sygedagpenge i kommunen besluttede 

kommunalbestyrelsen på forslag fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget at iværksætte to nye 
tiltag for at hjælpe de syge borgere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.  

Tilslutning til regional Erhvervsservice 

Med kommunalreformen ophørte den regionale erhvervsservice, der var forankret i amtet. 

Derfor har Hørsholm Kommune besluttet at indmelde sig i foreningen ErhvervsService, 

Nordsjælland, som fremover vil hjælpe de mange kreative iværksættere fra Hørsholm med 
evt. opstartsproblemer.  

21. maj 2007 - Gennembrud i sagen om Rungsted Havn 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d.d. en principbeslutning, som udstikker rammerne 

for den fremtidige fondsløsning, som Hørsholm Kommune indskyder sine aktier i. Det 

nuværende havneaktieselskab vil fortsat stå for driften. Rammebeslutningen sikrer borgernes 

fremtidige adgang til såvel havn som strand og forhindrer, at havnen kan gøres til genstand 
for salg 

26. februar 2007 - Boligbebyggelsen – Rungstedvej/Frihedsvej 

Kommunalbestyrelsen fik ikke forslaget om at igangsætte lokalplanarbejde forelagt, idet 

borgmesteren i stedet foreslog et temamøde om den principielle problemstilling. Hvis sagen 
var blevet forelagt, ville jeg som i ØU have stemt imod forslaget, som jeg anså for vidtgående.  

Wonderful Copenhagen – udpeget til medlem af repræsentantskabet 

Som formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget blev jeg udpeget til medlem af 

repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen for at varetage kommunens turist- og 

erhvervsmæssige interesser.  

29. januar 2007 - Kommunen som arbejdsgiver 

Plan for integration af flygtninge og indvandrere 

I opfølgning af beskæftigelsesplanen blev det på forslag fra Beskæftigelsesudvalget besluttet, 

at der i 2007 udarbejdes en beskæftigelsesplan for integration af flygtninge og indvandrere i 

Hørsholm Kommune, når kommunen optræder som arbejdsgiver. Ideen er selvfølgelig at sikre 
at kommunen leverer sit bidrag til integrationsindsatsen.  

27. november 2006 - Hørsholm får sin første beskæftigelsesplan 

Hørsholm Kommune har fået sin første beskæftigelsesplan med mål for den kommunale 

beskæftigelsesindsats i 2007. Planen er blevet til i tæt samarbejde med det Lokale 

Beskæftigelsesråd. Forhåbentlig vil planen bidrage til at styrke fokus på indsatsen, så vi kan få 

reduceret ledigheden til gavn for virksomhederne. Det er også hensigten, at Jobcentret skal 
bistå virksomhederne med at skaffe arbejdskraft, hvilket også indgår i planen.  

Udpeget til medlem af Hjemmeværnets distriktsudvalg for Nordsjælland 

Kommunalbestyrelsen udpegede mig til medlem af Hjemmeværnets distriktsudvalg for 

Nordsjælland, som bl.a. har til opgave at godkende personer, som ønsker optagelse i 
hjemmeværnet samt styrke samarbejdet mellem Kommunen og Hjemmeværnet.  

30. oktober 2006 -Udpeget til medlem af § 17 stk.4 udvalg vedr. forebyggende 

indsats på sundhedsområdet 

Kommunerne overtager fra 1. januar 2007 for den forebyggende indsats på sundhedsområdet. 



Venstres Fingeraftryk 2006 - 2009 
 

8 
 

Det medfører, at kommunerne fremover skal være drivkraft i dette arbejde. Politisk vil 

arbejdet i Hørsholm blive forankret i et § 17, stk.4 udvalg, som jeg er udpeget til at deltage i. 

Udvalget skal bl.a. udarbejde forslag til en ny sundhedspolitik for kommunen. I udvalget vil jeg 

arbejde for at sætte fokus på øget anvendelse af cykling, på stress samt på at hjælpe 
kommunens borgere hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.  

9. oktober 2006 - Kommunens budget for 2007 – Venstre forslag begrænser 

skattestigning 

Venstre ville have foretrukket et budget i balance helt uden skattestigninger. Dette var 

desværre ikke muligt som følge af de store økonomiske byrder, som kommunen pålægges som 

følge af ud-ligningsreformen. For at afbøde de værste virkninger af udligningsreformen har 

Venstre derfor valgt at tilslutte forliget for 2007, men ikke finansieringen for de kommende år, 

som der fortsat er stor usikkerhed om. Her kan Venstre på nuværende tidspunkt udelukkende 

tilslutte sig meget begrænsede skattestigninger på maksimalt 0,2% på personskatten til 

23,0% og 1 promille på grundskylden, således at grundskylden fra 2008 maksimalt bliver 
19,34.  

Venstre vil finansiere den resterende del af merudligningen ved besparelser, således at 

skattestoppet efter vores opfattelse kan overholdes under de givne betingelser. For Venstre er 

dette skatteniveau det absolut maksimale. Venstre vil støtte, at skatteniveauet bringes tilbage 

til det nuværende niveau, såfremt der ud i fremtiden – efter gennemførelsen af de store 
anlægsudgifter – viser sig mulighed for at reducere niveauet. 

For at reducere skattebehovet har Venstre bl.a. peget på alternative indtægtskilder gennem 

salg af jorden på Kokkedal Golfbane til minimum 25 mio. kr. i 2009, hvilket kan medfinansiere 
varige anlæg til skole, bymidte og idrætspark. 

19. juni 2006 - Fredningen af Usserød Ådal – sikrer Hørsholms grønne områder 

Beslutning i kommunalbestyrelsen om fredningen af Usserød Ådal som vil bidrage til at 
fastholde Hørsholm som en grøn by med gode rekreative arealer til borgerne 

Hørsholm skal have en ny erhvervs- og turistpolitik 

Kommunalbestyrelsen traf på grundlag af forslag fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

beslutning om udarbejdelse af en erhvervs- og turistpolitik. Politikken vil blive udarbejdet i 

nært samspil med de berørte interessenter i kommunen. Det er forhåbningen, at de nye 
politikker kan vedtages inden udgangen af 2006.  

16. juni 2006 - Ny formand for Det lokale Beskæftigelsesråd 

Jeg blev i dag udpeget til formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd, hvilket giver mig 

mulighed for at skabe et tæt samspil mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale 

Beskæftigelsesråd. Min over-ordnede målsætning er at styrke indsatsen på området i et tæt 
samspil med de mange centrale aktører, bl.a. LO og DA. 

27. maj 2006 - Principbeslutning om omdannelse af Rungsted Havn A/S til en fond 

Principbeslutning i kommunalbestyrelsen om at arbejde for at Rungsted Havn omdannes til en 

fond. Dette vil formentlig skabe ro om ejerforholdene og åbne mulighed for at fastholde det 

langvarige og positive offentlige private partnerskab om driften af havnen, som er grundlaget 

for den havn, vi har i dag. 

 

 


