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I dag – Fokus på Strategiarbejdet
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• Hørsholm Kommunes mål
• Hvad er udfordringen?
• Hvad er mulighederne?
• Den politiske arbejdsproces
• Resultatet af strategi-arbejdet

• Slogan og værdier

• Målgruppekendskab

• Målgruppens kendskab til Hørsholm
• Next step



DET ER KONGE 

AT VOKSE OP I 

HØRSHOLM
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Den brændende platform -
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Gennemsnitsalderen i Hørsholm 
Kommune:
• 35,6 år i 1979

45,9 år i 2018

Borgerne blandt landets ældste:
• 7,3% af Hørsholm-borgerne 

er +80 år

”Det er vores opgave at sikre 
generationsskiftet og lede 
byens udvikling”

- Borgmester Morten Slotved



NYT 

BOLIGOMRÅDE 

BOOSTER

TILFLYTNING
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DET, SOM IKKE 

KOMMUNIKERES -

EKSISTERER IKKE!



Hørsholm Kommune – et styrket, attraktivt brand
- bybranding skal sikre størst muligt værdiafkast til fortsat udvikling
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Strategisk bybranding skal være med til at sikre, at Hørsholm:

• tiltrækker nye generationer af ressourcestærke borgere - i stadig 

tættere konkurrence med nabokommuner

• opnår størst mulig kapitalisering af PH Park og øvrige investeringer i 

kommunen

• er en by i udvikling

• fremhæver kommunens unikke fordele, styrker og potentialer til 

gavn for byen og borgere 



Hvem er vores konkurrenter, 
og hvor er vores kunder?

Nye og attraktive byområder er under 
udvikling i hovedstadsregionen. 

Nabo-kommuner konkurrerer om position 
som den foretrukne bosætningskommune 
tæt på hovedstaden.

Hørsholms samlede 
værditilbud skal stå ud fra de 
øvrige tilbud for at undgå at 
kæmpe om de samme 
kunder. 



Intensiv politisk 
proces- og 

arbejdsplan
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Herlighed
Overskud
Levende
Nærhed
Ambitiøs



Målgruppen
Hvem er de og hvad er deres behov?
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Målgruppeindsigt

Indsigt i målgruppens behov og 
værdier:
• Tilflytteranalyse
• Målgruppeanalyse
• Virksomhedsanalyse

Indsigt i Hørsholms omdømme:
• Kantar Gallups 

omdømmeanalyse
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Det analytiske forarbejde har 
givet indsigt i målgruppen, så 
markedsføringen af Hørsholm 
Kommune bliver så
interessant, relevant og 
målrettet som muligt
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Her bor de:

• København
• Frederiksberg
• Gentofte
• Rudersdal
• Fredensborg
• Lyngby-Taarbæk

Par 28-40 år med børn i 
før-skolealderen



Målgruppens behov
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Gode skoler og dagtilbud i 
nærheden

Stort udbud af idræts- og 
fritidstilbud

Aktiviteter for hele familien til 
hverdag og weekend

Godt naboskab og fællesskaber



Målgruppens behov
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Natur og grønne områder

Meget bolig for pengene

Sikre stisystemer

God infrastruktur og 
pendlermuligheder



Når jeg siger Hørsholm…
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DET, SOM IKKE 

KOMMUNIKERES -

EKSISTERER IKKE!
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Et trygt sted at bo

En by tæt på København

Et byområde med adgang til rekreative naturområder med skov og hav

Skoler med høj faglighed og trivsel

Gode udfoldelsesmuligheder for børnefamilier

En veldrevet og effektiv kommune

En by med et rigt og varieret handelsliv

En by med et rigt og varieret udbud af sports- og fritidsfaciliteter

En by med ressourcestærke borgere

En kommune med et højt serviceniveau på ældre- og sundhedsområdet

En kommune med lav skat

En by med gode dagtilbud

En ambitiøs kommune med internationalt udsyn

Ved ikke

Børnefamilier Ikke-børnefamilier

Kantar Gallup: Hvis du skulle finde et nyt sted at bo…

37



Kantar Gallup: Hvor enig eller uenig er du i, at Hørsholm 
har skoler med høj faglighed og trivsel?
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Alle

Familien

Venner

Bekendte

Andre

Børnefamilier

Ikke-
børnefamilier

Enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Uenig Ved ikke



NEXT
STEP
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Nu skal strategien 
skal foldes



Charlotte Fossum
cfo@horsholm.dk
+45 2339 2899


