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Kære interessent,
Vi vil gerne indbyde dig til høringsmøde onsdag d. 25. august 2021 kl.
19.00-21.00, Usserød Skole, kantinen, Gl. Byvej 10, 2970 Hørsholm.
På mødet kan du få lejlighed til at høre om og drøfte indholdet i
budgetoplægget for budget 2022-2025 med Hørsholms
kommunalpolitikere. Programmet for høringsmødet er:
Kl. 19.00 - 19.10

Velkomst v/ borgmester Morten Slotved

Kl. 19.10 – 19.25

Præsentation af kommunens overordnede
økonomi v/ borgmester Morten Slotved

Kl. 19.25 – 20.45

Cafemøde i de enkelte fagudvalg mellem
interessenter og politikere

Kl. 20.45 - 21.00

Afslutning v/borgmester Morten Slotved

Tilbagemelding
Hvis du ønsker at deltage i høringsmødet, skal du tilmelde dig. Du kan indtil
fredag den 20. august 2021 kl. 9.00 skrive til ope-post@horsholm.dk og
angive, navn og hvilket fagudvalgs-cafémøde du ønsker at deltage i.
Du har mulighed for at tilmelde dig følgende fagudvalg:
• Miljø- og Planlægningsudvalget
• Børne- og Skoleudvalget
• Social- og Seniorudvalget
• Sundhedsudvalget
• Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
• Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
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Budget 2022-2025
Økonomiudvalget gav tilbage i januar administrationen en opgave med at
udarbejde råderumsforslag for i alt 30 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen vil på budgetkonferencen den 27.–28 august 2021
og efterfølgende forhandlinger drøfte administrationens udarbejdede
råderumsforslag.
Høringsprocessen
Debatten fra høringen og eventuelle skriftlige indlæg i høringsfasen bliver
taget med videre i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for budget
2022-2025.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i høringsmøde onsdag d. 25.
august 2021, er der mulighed for at indsende et skriftligt høringssvar. Den
skriftlige høring løber indtil tirsdag den 31. august 2021, kl. 9.00. Du kan
sende dit høringssvar til ope-post@horsholm.dk.
De indkomne høringssvar bliver fremsendt til kommunalbestyrelsen og
offentliggøres på Hørsholm kommunes hjemmeside. Såfremt du ikke
ønsker din mailadresse, adresse eller telefonnummer offentliggjort, skal du
venligst gøre opmærksom på dette ved fremsendelse af høringssvaret.
Høringsmaterialet
Høringsmaterialet vil været tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra
fredag den 20. august 2021.
Høringsmaterialet omfatter relevant materiale til brug ved
kommunalbestyrelsens budgetkonference den 27.-28. august 2021.
Du kan allerede nu se budgetforslagene her:
Økonomiudvalget - MC14 (horsholm.dk)
Venlig hilsen
Morten Slotved
Borgmester

Pernille Halberg Salamon
Kommunaldirektør
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