
Venstre er ude af budgetforhandlingerne 
Af Annette Wiencken og Anne Ehrenreich, Venstres forhandlingsteam til 

budgetforhandlingerne i Hørsholm Kommune 
  
Under aftenens budgetforhandlinger om budget 2020 i Hørsholm Kommune blev det 

gjort klart for Venstre, at vores deltagelse i budgettet var betinget af en bestemt 
stemmeafgivelse til det forslag til lokalplan for PH Park, som har været behandlet på 

Miljø- og Planlægningsudvalget den 27. september og på Økonomiudvalget i dag den 
10. oktober. 
  

Venstre har igennem forhandlingerne om budget 2020 været konstruktive, og vi 
havde som det næststørste parti i kommunen naturligvis til hensigt at påtage os vores 

del af ansvaret for at styre kommunen igennem en svær økonomisk situation. Derfor 
finder vi det både overraskende og temmelig uforståeligt, at vores deltagelse i 
budgetforhandlingerne er uønsket på grund af en anden politisk holdning til et 

byudviklingsprojekt! 
  

Venstre har i det meget lange forløb om udviklingen af PH Park været engagerede, 
dialogsøgende og har arbejdet hårdt for, at både eksisterende og nye borgere skulle 
ende med det bedst mulige projekt. Vi noterer, at borgmesteren på KB mødet for 

nyligt med deltagelse af mange bekymrede beboere lovede, at man sagtens kunne 
lave ændringer. Vi tror på, at projektet bliver en gevinst for Hørsholm. Det har været 

vigtigt for os, at PH Park både får den bedst mulige økonomi og sikre, at PH Park 
kvalitativt opleves som en gevinst for naboerne. 
 

Vi havde gerne set, at flere af de omkringboende borgeres bekymringer var blevet 
imødekommet. Men at sætte lighedstegn mellem det ønske, og det, slet ikke at gå ind 

for PH Park er at tillægge Venstre holdninger, vi ikke har. 
Vi beklager, at man valgte at sende os uden for døren på grund af detailspørgsmål om 

PH Park. Venstre ønsker et borgerligt samarbejde i Hørsholm, men i denne forbindelse 
er det os, der er blevet smidt ud af forhandlingerne. 
  

I budgetforhandlingerne har Venstre indgået i en konstruktiv dialog og kæmpet for at 
minimere besparelserne på børn og ældre, undgå skattestigninger for derimod at søge 

effektiviseringer på administration, jobcenter og kulturområdet. 
 


