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Mandag den 18. juni 201Mandag den 27. oktober 2014 

Takster for 2015, bl.a. dagrenovation 

Fra Venstres side havde vi noteret os en stigning på 10 % for dagrenovation for almindelige 

husstande og udbad os en forklaring. Borgmesteren oplyste, at det var begrundet i, at der 

tidligere år havde været underskud bl.a. grundet et lavere antal erhvervsdrivende omfattet af 

ordningen, hvilket først havde kunne opgøres ved årets afslutning. Da ordningen skulle hvile i 

sig selv, betød det en ekstraregning til almindelige husstande, som måtte opkræves i 2015. 

Jeg bad fremadrettet om regnskaber, som viste, hvordan disse takster blev beregnet. Samt en 

bedre forklaring i præsentationen til såvel kommunalbestyrelse som borgere.   

  

Beskæftigelsesplanen for 2015 

Fra Venstres side gav vi udtryk for, at det var positivt, at vi hvert år udarbejder en plan for, 

hvordan vi vil håndtere udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Udfordringerne er desværre 

stadig de samme: Vi har for mange ledige, især unge ledige samt en række borgere på 

sygedagpenge. Borgerne skal kunne vurdere, om vi gør de rigtige ting. Det kan de kun, hvis vi 

ligesom i virksomheder vover pelsen og sætter nogen målsætninger for indsatsen i 

beskæftigelsesplanen. Det bad vi om i udvalget i juni måned, hvor vi blev lovet måltal. 

Alligevel var de ikke med i planen, vi skulle vedtage. Det synes vi var uambitiøst. Formanden 

lovede at prøve at få de konkrete målsætninger med. 

  

Støtte til renovering af Karen Blixen museet og til haven 

Fra Venstres side udtalte vi kritik af det mangelfulde materiale som grundlag for godkendelsen 

af en bevilling på 7 mio. kr. Hvis materialet ikke kunne offentliggøres, burde medlemmerne af 

kommunalbestyrelsen have det skriftligt. Der blev henvist til, at der var givet en mundtlig 

orientering på Økonomiudvalgets møde. Jeg fastholdt, at medlemmerne af 

kommunalbestyrelsen burde have de samme oplysninger – skriftligt.   

  

Mandag den 6. oktober 2014 

Vedtagelse af budget for 2015-18 

Venstre deltog i budgetforliget, selv om det ikke var nogen nem proces. Primært grundet 

regeringens stramme økonomiaftale med kommunerne, var Hørsholm Kommune pålagt at 

gennemføre besparelser på 25 mio. kr. Venstres beslutning om at deltage i budgetforliget var 

begrundet primært i to forhold. For det første var det vigtigt for os, at budgetaftalen 

indebærer, at vi går videre med at undersøge og gennemføre en række af forslagene i 

effektiviseringskataloget (Valcon-rapporten). Vi har pligt til at drive kommunen så fornuftigt 

som muligt. Det bør være en kontinuerlig proces. Vi er glade for, at kommunen nu endelig 

langt om længe går i gang med det. Og for det andet var det væsentligt for os at have 

indflydelse på besparelserne. Vi har bl.a. søgt at undgå besparelser i den personlige pleje til 

ældre og hjemmehjælp. Vi har også styrket skolerne for at sikre folkeskolereformen får en god 

begyndelse. Der er også besparelser, som vi ikke er stolte af, men som var nødvendige for at 

få tingene til at hænge sammen. Vi håber, at effektiviseringsprocessen fremadrettet kan give 

kommunen en bedre økonomi.   

  

Mandag den 18. juni 2014 

Forslag om hjemtagelse af Rungsted Havn 

Kommunalbestyrelsen behandlede Henrik Klitgaards forslag om hjemtagelse af Rungsted Havn. 

Jeg gjorde opmærksom på, at vi i oktober 2010 havde taget stilling til et identisk forslag og 

spurgte om forretningsordenens §6 ikke forhindrede os i at tage stilling til det samme forslag 

to gange. Borgmesteren afviste min formalitetsindsigelse med, at forslaget i 2010 var en 

principbeslutning og dermed ikke helt identisk med det nu fremlagte forslag. Jeg gjorde 

endvidere opmærksom på, at Henrik Klitgaards forslag sigtede på at gennemføre Uffe 

Thorndahls vision, som havde været begyndelsen på hele havnesagen. Jeg tilføjede, at 

hjemtagelsen medførte, at borgerne ikke havde nogen garanti for, at havnen ikke kunne 

sælges. Det sikrede kun fondsløsningen, ligesom den også sikrede interessenterne på havnens 
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deltagelse. Endelig tilføjede jeg, at hjemtagelse ikke var borgerlig politik, ligesom det heller 

ikke var borgerlig politik at drive en kommunal biograf. 

Forslaget blev vedtaget med de 6 Konservative stemmer, 1 Radikal og 2 Socialdemokrater. 2 

Konservative undlod at stemme. Venstres stemte i mod sammen med LA, DF og BL. 

  

Forslag til spildevandsplan for Rungsted Nord 

Jeg fremhævede, at jeg fandt det rimeligt, at borgerne fik svar på spørgsmålet om hvor meget 

Engvejsprojektet havde kostet. Og at dette spørgsmål skulle besvares af Hørsholm Vand A/S, 

hvor både jeg og borgmesteren sad i bestyrelsen. Borgmesteren erklærede sig enig. Herefter 

blev forslaget vedtaget. 

  

Mandag den 26. maj 2014 

Vision for Hørsholm Kommune 

Kommunalbestyrelsen drøftede en vision baseret på et forslag til administrationen inspireret af 

kommunalbestyrelsens gruppearbejde i foråret 2013. Efter min mening lå administrationens 

oplæg for langt fra kommunalbestyrelsens drøftelser, som havde været gode.  Vision var alt 

for løs og luftigt - under overskriften - Hørsholm begejstrer. Og dermed var visionen 

indholdsløs, hvilket jeg tillod mig at gøre opmærksom på. Jeg synes ikke, at vi skal træffe 

beslutninger, som ikke har nogen praktisk betydning. Nu skal visionen så udmøntes i 

udvalgene. 

  

  

Mandag den 28. april 2014 

Forslag til biograf i Kulturhus Trommen 

Jeg støtter en privatdrevet biograf i Hørsholm, men fandt ikke det fremlagte forslag ordentligt 

gennemarbejdet. Der manglede bl.a. oplysning om, det er lovligt ikke at medregne gratis 

husleje i Trommen i opgørelsen af den kommunale støtte. Venstre foreslog derfor, at sagen 

blev udsat med henblik på, at der blev gennemført en konsulentundersøgelse, som kunne 

belyse, om forslaget hang sammen og kunne gennemføres. Venstres forslag blev nedstemt, og 

jeg stemte imod borgmesterens forslag, som jeg ikke fandt ordentlig gennemarbejdet. 

  

Mandag den 3. marts 2014 

Oplæg til effektiviseringer 

På Venstres vegne hilste jeg oplægget velkommen. Det var en udløber af Venstres forslag 

under budgetforhandlingerne om at vurdere potentialet for effektiviseringer i lyset af rapporter 

fra KORA, CEPOS m.fl., som viste et sådant potentiale i Hørsholm Kommune. Jeg noterede, at 

processen var ganske langvarig, og at det handlede om at få resultater. Vi politikere var 

ansvarlige for at sikre den bedst mulige anvendelse af borgernes penge. 

  

Trafiksaneringsplan for området vest for motorvejen 

På Venstres vegne fremhævede jeg, at vi kunne tilslutte os forslaget. Såfremt der på et 

tidspunkt var penge til cykelsti, så ville Venstre prioritere cykelsti på Agiltevej over en cykelsti 

på Sjælsmarksvej, idet Agiltevej var mere bynært. 

  

Mandag den 16. december 2013 

Kystplanlægning 

Fra Venstre sides hilste vi initiativet til kystplanlægning og intensiveret kystbeskyttelse 

velkommen og noterede, at det var iværksat inden den seneste storm den 5. december 

(Bodil). Det var væsentligt, at man inddrog borgerne i arbejdet ikke mindst kystgrundejerne, 

hvoraf mange allerede havde foretaget kystsikring. 

  

Mandag den 25. november 2013 

Tildeling af vejret til Cristinavej og Engvej ved vejudlæg 

Fra Venstre side gjorde vi opmærksom på, at vi var meget forbeholdne over for at give vejret 

på det foreliggende grundlag. Udgangspunktet var, at en grundejer ved udstykning selv skal 
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skaffe sig vejadgang, og at kommunen kun i helt særlige tilfælde gennem ekspropriation skal 

foretage vejudlæg. I lyset af at administrationen vurderede, at man netop befandt sig i en 

sådan undtagelsessituation, tilsluttede man sig modstræbende forslaget.  

  

Mandag den 28. oktober 2013 

Vandløsning for Rungsted Nord 

Sagen om separatkloakering i Rungsted Nord har påkaldt sig stor opmærksomhed som følge af 

de store udgifter, som de enkelte borgere ville blive pålagt gennem en tvungen løsning. 

Venstre er derfor glade for, at planen om tvungen separat kloakering blev opgivet til fordel for 

en frivillig løsning, hvor påbud ikke længere indgår. Det er en sejr for borgerne i Rungsted 

Nord, som har kæmpet imod en påtvunget separat kloakering. 

  

Jeg afstod fra at stemme for anbefalingen af separatkloakering som den optimale løsning, da 

jeg fandt, at forslaget ikke var tilstrækkeligt dokumenteret. Det er baseret på det tidligere 

fremlagte talmateriale samt usikre forudsigelser om klimaforandringernes udvikling. Der burde 

efter min mening være tilvejebragt et retvisende økonomisk grundlag vedrørende 

omkostningerne, såvel ved den foreliggende løsning, som ved potentielle alternativer, inden 

man træffer beslutning om så store investeringer. 

  

Mandag den 7. oktober 2013 

Vedtagelse af budgettet for 2014-17 

Venstre forlod budgetforhandlingerne i år, da vi ikke kunne få vores ønsker om nedsættelse af 

grundskylden til 20,8 og nedsættelse af daginstitutionstakster imødekommet. Vi havde 

endvidere ønsket, at skattenedsættelsen skulle finansieres gennem effektivisering af den 

kommunale administration bl.a. baseret på fremlagte og uafhængige rapporter fra KORA, 

CEPOS og produktivitetskommissionen, som alle viste et effektiviseringspotentiale.  

Vi havde derfor fremlagt vores eget budgetforslag, som bl.a. indeholdt disse forslag. Dette 

forslag blev nedstemt af flertallet bestående af C, R, A, BL og SF. Som konsekvens heraf 

stemte vi for flertallets forslag om nedsættelse af indkomstskatten med 0,3 procent, idet vi 

grundlæggende går ind for skattenedsættelse, men fandt, at nedsættelse af grundskylden 

havde prioritet, da det var her skattestigningerne havde været størst og frygter at en række 

borgere må gå fra hus og hjem.  

Vi undlod at stemme hverken for eller imod budgetforslaget og stemte imod at fastholde en 

uændret grundskyld, da det netop betyder en forøget regning for kommunens mange 

boligejere og også lejere, som har været udsat for konstante stigninger de sidste 5 år. Det 

undrer mig, at det ikke er Konservativ politik at nedsætte grundskylden. 

 

Mandag den 24. juni 2013 

Forslag til lokalplan 146, område øst for Ridebanen 

Fra Venstres side tilsluttede vi os at sende lokalplanforslaget i høring, men præciserede også, 

at det ikke præjudicerede vores godkendelse af projektet. Vi så flere problemer ved projektets 

placering så tæt på Ridebanen og kirkebyggelinjer, som måtte afklares i det videre forløb. 

  

Rejsning af fredningsforslag for Bolbroengen 

Fra Venstres side støttede vi fredningsforslaget vedrørende Bolbroengen, som vi havde givet 

tilsagn om at ville frede for snart 4 år siden. Vi glædede os over, at fredningen nu kunne blive 

en realitet, og at man dermed havde sikret et vigtigt naturområde for borgerne i al videre 

fremtid. 

  

Forslag til lokalplan 146, område øst for Ridebanen 

Fra Venstres side tilsluttede vi os at sende lokalplanforslaget i høring, men præciserede også, 

at det ikke præjudicerede vores godkendelse af projektet. Vi så flere problemer ved projektets 

placering så tæt på Ridebanen og kirkebyggelinjer, som måtte afklares i det videre forløb. 
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Rejsning af fredningsforslag for Bolbroengen 

Fra Venstres side støttede vi fredningsforslaget vedrørende Bolbroengen, som vi havde givet 

tilsagn om at ville frede for snart 4 år siden. Vi glædede os over, at fredningen nu kunne blive 

en realitet, og at man dermed havde sikret et vigtigt naturområde for borgerne i al videre 

fremtid. 

  

Mandag den 18. marts 2013 

Skov og landskabs tidligere domicil i Brådebæk: Ændring af fingerplan 2007 

Venstre støttede forslaget om at ændre fingerplanen for at åbne mulighed for, at bygningen 

kan anvendes til andre formål end de nuværende bestemmelser åbner mulighed for. Vi synes 

ikke, at det vil gå udover miljøet i området. Også her handler det om at få gang i Hørsholm og 

fremme udviklingen. 

  

Kriteriet om stationsnær placering overser, at bygningen er beliggende centralt i forhold til 

Hørsholms Buscenter, hvilket burde kunne tælle på lige fod med stationsnær placering. 

  

Hørsholm Bymidte genudbud af grunde 

Venstre støttede det ret åbne udbud af grundene med henblik på at undersøge interessen for 

et større projekt, som kan fastholde Hørsholms position som detailhandelscentrum. Vi 

noterede os, at udbuddet også følger anbefalingen i detailhandelsanalysen. 

  

Åbningen af Føtex i Kokkedal viser interessen for flere og nye forretninger i nærområdet. Det 

nye center ved Fredensborg Rådhus har flyttet detailhandel fra Hørsholm i retning af 

Fredensborg. I Hørsholm har vi en interesse i at fremme udviklingen her. Gennem udbuddet vil 

vi få en vurdering af interessen for at investere i Hørsholms bymidte. Vi håber, at der viser sig 

at være interesse fra erhvervslivets side.  

  

Forslag til Lokalplan 152, Ådalsvej 50 - Erhverv og detailhandel med særligt 

pladskrævende varegrupper 

Venstre støtter lokalplanforslaget vedr. Ådalsvej 50 samt de løsninger, som er forhandlet om 

løsning af trafiksituationen mv. Når det er sagt, er det også vores opfattelse, at dette er et 

eksempel på en sag, som har haft en alt for langsom gang gennem administrationen. Vi ser 

gerne, at sådanne sager om etablering af virksomheder i vores by behandles hurtigere. Det er 

også derfor, at vi i vores valgprogram har foreslået, at der skal etableres en indgang for 

erhvervslivet på Rådhuset. 

  

Vi ser frem til at modtage borgernes evt. kommentarer til forslaget. 

Mandag den 25. februar 2013 

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Gågaden 

Venstre støttede forslag om frigivelse af anlægsmidler til Gågade, som vil give gaden et 

tiltrængt løft og kan fremme detailhandlen. Vi støttede, at spørgsmålet om lamper og træer 

vendes endnu engang med interessenterne i Gågaden for at sikre det rette valg. 

  

Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2013 

Fra Venstres side fremhævede vi generelt at kunne støtte egentlige fremrykkede 

anlægsinvesteringer, mens vi var skeptiske over for tillægsbevillinger, idet penge som bruges 

nu ikke senere kan bruges til andre formål, bl.a. skattelettelser. Vi støttede i dette lys 

udskiftningen af taget på det gamle Rådhus, som er en fremrykket anlægsinvestering samt 

forslaget om at bede administrationen fremlægge yderligere forslag til anlægsinvesteringer op 

til 7,5 mio. kr. Disse forslag vil vi tage stilling til baseret på en konkret vurdering. Vi støttede 

endvidere tillægsbevillingen til renovering af taget på Vallerødskolen, da der var tale om et 

akut opstået problem, som skulle løses. 

  

Endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 148 om Nordforbrænding 

Vi tilsluttede os forslaget, idet vi fremhævede, at begrundelsen for godkendelsen burde have 
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været mere konkret, så de mest berørte borgere kunne læse, at deres indsigelser havde været 

behandlet, og at udvalget havde lagt den tekniske redegørelse fra Naturstyrelsen til grund for 

sin afgørelse. Vi opfordrede endvidere borgmesteren til at benytte sin bestyrelsespost i 

Nordforbrænding til at arbejde for at sanere værkets bygninger, bl.a. fjerne overflødige 

bygninger, så det kom til at se pænere ud. Borgmesteren lovede, at der snar ville blive 

fremlagt et dagsordens punkt med dette sigte. 

  

Forslag til udmøntning af anlægspulje 

Venstre støtte generelt forslaget, som indeholdt mange gode forslag, bl.a. opsætning af lyst på 

stier og andre tiltag, som vil styrke trafiksikkerheden for børn. Når det gælder trafiksaneringen 

på Mortenstrupsvej opfordredes til, at borgerne blev inddraget, og at man undgik bump, men 

benyttede andre metoder til at forbedre trafiksikkerheden. 

   

Vigtigt med kommunal budgetdisciplin også i valgår 

Mange kommuner overskrider budgetterne i valgår. Og 2013 er som bekendt kommunalt 

valgår. Den lære gjorde kommunernes forskningsinstitution, KORA opmærksom på i sidste 

uge. I Hørsholm har vi også oplevet store udsving i budgetlægningen. Set med mine øjne er 

det væsentligt, at vi i Hørsholm Kommune fastholder budgetdisciplinen og stabiliteten også i 

2013 og ikke lader os friste til at komme op med prestigeprojekter, som kan gå udover 

stabiliteten på længere sigt. Jeg noterer mig i den forbindelse, at Borgmesteren for nylig 

lancerede et forslag i Frederiksborg Amtsavis om at afsætte 100 mio. kr. over 4 år til 

renovering af Idrætsparken. Borgmesteren har endnu ikke fremlagt nærmere oplysninger om 

finansieringen af forslaget. Jeg ser frem til at forstå, hvordan dette projekt kan gennemføres 

samtidig med de skattelettelser, som borgmesteren også har givet tilsagn om. Venstre har 

løbende støttet investeringer i vedligeholdelse og forbedring af Idrætsparken. Vi foreslog også 

under budgetforhandlingerne i år, at der blev afsat beløb for de kommende år. Der er 

investeret store beløb de senere år i både energirenovering og vedligeholdelse, og Venstre vil 

gerne fortsætte disse investeringer. Jeg og Venstre vil gøre, hvad vi kan for at fastholde den 

ansvarlige økonomiske kurs også i 2013. For os har det prioritet, at lette de økonomiske 

byrder for borgerne i Hørsholm. Det gælder bl.a. grundskyld og institutionstakster. 

  

Mandag den 28. januar 2013 

Godkendelse af takstblad for 2013 for Hørsholm Vand 

Venstre gentog sit synspunkt fra Økonomiudvalget, at dagsordenspunktet om takstbladet 

burde indeholde information til borgerne om, hvad stigningerne betød for en almindelig familie. 

Det var god kommunikation til borgerne. Borgmesteren lovede, at det ville ske fremover. 

  

Forslag til Lokalplan 149, Usserød Kongevej/Syrenvej - detailhandel og boliger samt 

forslag til Tillæg 8 til Helhedsplan 2009-2020 

Venstre synes, at projektet er godt og vil pynte på det grimme hjørne. Spillereglerne har 

ændret sig som følge af finanskrisen. Hvis vi skal have gang i udviklingen, må vi forholde os 

åbent til de muligheder, som viser sig. Venstre støttede, at forslaget 


