
Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti

For Det Konservative Folkeparti er børnene den vigtigste prioritet ved dette års budget.
Vi ser det som en bunden opgave, at sikre genopretning på PPR-området efter flere års ulovlig sagsbehandling. Derfor afsætter vi 31 millioner i budgetperioden til at
sikre korrekt sagsbehandling og for at imødekomme det stigende behov på området. Sårbare børn og deres familier skal have den korrekte afgørelse og behandling
første gang.

Skoler
Vi har studeret tilfredshedsundersøgelserne på skoleområdet nøje. For os står det klart, at den skolestruktur der blev vedtaget i sidste valgperiode ikke har vundet
opbakning lokalt. Vi tror desuden på, at tilstedeværende og synlig ledelse har stor betydning for trivsel, læring og kultur på en skole.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi derfor ved dette budget, at tilbageføre store dele af den skolestruktur der blev vedtaget i sidste valgperiode. Det er vores ønske,
at bevare alle 12 skolematrikler, men som selvstændige skoler. Vi anerkender at der er behov for at optimere klassedannelsen, for at sikre skolerne en sund og robust
økonomi. Derfor er forudsætningen for vores ønske, at vi får lov til at gøre Rudersdal til ét skoledistrikt.

Samtidig med at vi tilbagefører en del af skolestrukturen, vil vi prioritere at skolerne får et større rådighedsbeløb. Det gør vi ved at hæve kronebeløbet pr. elev med 6
millioner kroner om året. Der skal være ro om skolernes økonomi. Derfor aflyser vi den årlige besparelse på 4,9 millioner på skolerne, der blev besluttet i sidste
valgperiode. Pengene lægges oven i stigningen på kronebeløbet pr. elev, således at vi samlet med vores budgetforslag hæver kronebeløbet pr. elev med 10,9 millioner
om året.

I tillæg hertil, er det nødvendigt at styrke et inkluderende læringsmiljø i form af fx. differentieret undervisning, to-lærer-ordning, mellemformer og ordblindeindsats. Dette
arbejde prioriterer vi specifikt med 5 millioner om året. Tillige er det nødvendigt med en særskilt ekstrabevilling til specialklasserne på Holte Skole på 1,23 mio. årligt.

Samlet set styrker vores budgetforslag børneområdets driftsøkonomi med 109,72 kr. over budgetperioden.

Men penge gør ikke alt. Vi vil med forslaget til ny skolestruktur væk fra strukturdebatten, og over i indholdsdiskussionen omkring folkeskolen. Det er vores ambition, at
folkeskolerne i Rudersdal skal måles på elevernes trivsel og deres faglige løfteevne. En styrkelse af de musisk-kreative fag er et ønske der går igen i
tilfredshedsundersøgelserne. Vi er åbne overfor alle initiativer i den retning, ligesom dette med fordel kan kombineres med at sikre lokale traditioner på skolerne.
Vi ønsker, at det skal være attraktivt at være lærer i Rudersdal. Derfor ønsker vi en ny lærertidsaftale med fokus på bl.a. afskaffelse af tilstedeværelseskravet, at indføre
fagkoordinatorer og en reduceret undervisningsnorm. Vi ønsker en aktiv indsats for at nedbringe vikarforbruget, ligesom vi ønsker at flere vikartimer dækkes af
uddannede lærere. Ikke-uddannede lærere skal klædes bedre på til opgaven som vikar. Derfor beder vi forvaltningen igangsætte et internt vikarkursus som alle skal
gennemføre førend de kan virke som vikarer i Rudersdals folkeskoler.
Vi ønsker at forkorte skoledagene, således at eleverne får bedre mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet, ligesom vi vil igangsætte drøftelserne om etablering af
10.klasse i Rudersdal.
Vi ønsker mere frihed til de selvstændige skoler. Derfor styrker vi med dette budget skolernes anlægspulje, ved at nedbringe centrale puljer. De skal efter vores mening
prioriteres lokalt. Viser det igangværende udbud af læringsmiljøer, at der kun er råd til etablering af et enkelt, prioriterer vi Toftevangskolen. Evt. uforbrugte midler på
disse poster bør tilgå skolernes anlægspulje således, at alle skoler får glæde heraf.  Og der er rigeligt at gå i gang med af vedligehold både indendørs og udendørs. Vi vil
igangsætte et arbejde med henblik på, at styrke skolernes frihed og råderum yderligere. Seneste gode eksempel er, at Søholmskolens bestyrelse deltog ved ansættelse
af ny skoleleder. Det burde være en selvfølgelighed.



Skat og effektiviseringer
I konstitueringsaftalen har alle partier tilsluttet sig at hæve skatten inden for den frit-lejde-ordning som den øgede udgift til kommunal udligning kostede Rudersdal. Derfor
tilslutter vi os at skatten skal stige med 0,12% i 2023 svarende til 23 millioner kroner. Lige så følger det, at skatten skal stige op til grænsen for overudligning i 2024,
antageligt med et provenu på 8 millioner kroner.
Det betyder, at der mangler 15 millioner kroner i skatteindtægter i 2024 og 23 millioner i hhv. 2025 og 2026 set i forhold til Forvaltningens budgetoplæg. For 2024
håndterer vi udfordringerne med effektiviseringer. Vi ønsker at ændre de i budgetoplægget indlagte skattestigninger på 23 millioner i hhv. 2025 og 2026 til en
effektiviserings- og indtægtspulje, som skal realiseres ved enten effektiviseringer eller øgede indtægter. Der tages således ikke stilling til skatten i 2025 og 2026, men vi
forpligter os til at finde pengene.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi, at indføre et princip om, at der skal frigøres 5 millioner kroner på administration hvert år. Ligeledes ønsker vi at gennemgå
samtlige af kommunens ressortområder for effektiviseringer. Ét tema hvert år. I år har kulturområdet leveret et effektiviseringskatalog. Selvom der er flere af forslagene
der gør ondt, så kan vi tilslutte os forslagene, idet at vi finder det nødvendigt at effektivisere på kulturområdet til fordel for særligt børneområdet.

Vi anerkender service- og anlægsrammen samt kommunens likviditetsmål, herunder ultimomålet på 125 mio. Vores budgetforslag overholder servicerammen og
likviditetsmålet. Det sidste lader sig gøre ved at oprette en likviditetspulje.
Derimod overholder forslaget ikke anlægsrammen i 2023, hvorfor vi vil bede forvaltningen om et prioriteringskatalog med konsekvensbeskrivelser på anlægsområdet,
således at vi kan sikre, at anlægsrammen overholdes ved budgetvedtagelse. Overskud tillægges likviditetspuljen.

Et aktivt Rudersdal
Vi ønsker at styrke det aktive Rudersdal. Vi vil derfor igangsætte et arbejde med en eller flere private samarbejdspartnere om etablering af Holte Hal 3 og udvikling af
området omkring Birkerød Idrætscenter. Dette kan fx ske som OPP. Under forudsætning af positiv risikovurdering for grundvandet, ønsker vi  at etablere en
kunstgræsbane på opvisningsbanen på Rundforbi Stadion. Det vil give flere, særligt børn og unge, mulighed for at dyrke deres sport året rundt. Vi ønsker at styrke
adgangen til naturen. Derfor skal tilgængeligheden til Vedbæk Strand og Øresund styrkes, ligesom de mange der bruger vores natur skal have mulighed for at nyde den
fra en bænk. Vi vil derfor starte et borgerinddragende initiativ, “Bestilt en bænk”, hvor borgerne skal kunne komme med ønsker og forslag til steder i kommunen, hvor der
mangler en bænk.
Naturen skal holdes ren, og derfor vil vi prioritere opsætning af skraldespande, særligt ved ind- og udgange til skove- og naturområder i kommunen. Ligesom vi vil styrke
skolernes samarbejde med Naturskolen.
Det er ikke alle foreslåede besparelser på kulturområdet vi kan acceptere. Derfor har vi afsat 0,5 mio årligt til at afbøde nogle af dem.
For at bevare det grønne præg i Rudersdal er det nødvendigt at fortsætte med en styrket indsats i Byplanafdelingen. Særligt lovliggørelsessagerne er vigtige i forhold til
det udtryk der er på vores villaveje. Der er pt. en stor sagspukkel, hvilket vi finder uhensigtsmæssigt i forhold til æstetik og retsbevidsthed. Derfor foreslår vi en
forlængelse af den ekstraordninære bevilling med en nedtrapning fra 2025.

Og retsbevidstheden er vigtig. Derfor vil vi permanentgøre borgerrådgiveren, men gøre vedkommende til en uafhængig funktion, med direkte reference til
kommunalbestyrelsen

Med venlig hilsen
Det Konservative Folkeparti i Rudersdal



Finansiering, drift (mio.) ifht. 2023

Initiativ 2023 2024 2025 2026 Note

Administrative
besparelser/effektiviseringer

5 15 25 35 Der skal findes 5 mio årligt i
administrative
besparelser/effektiviseringer
med varig virkning

Den politiske
prioriteringspulje

21,65 43,3 64,95 86,6 Besparelserne har varig
virkning

Annullering af
nedsparingspuljen

10 - - - Besparelsen har ikke varig
virkning.

Besparelse på direktionens
råderumspulje

2 4 6 8 Besparelsen har varig
virkning

Besparelse på Jobcenteret 3 6 9 12 Besparelsen har varig
virkning

Servicerammeråderum jf.
budgetoversigt

0,9 - - - Råderummet har ikke varig
virkning

Effektiviseringspulje - 15 30 45 Effektivisering skal have
varig virkning

Total 42,55 83,3 134,95 186,6



Nye initiativer, drift (mio) ifht. 2023

Initiativ 2023 2024 2025 2026 Note

Styrket ledelse, ny skolestruktur - 3 6 9 Udgifter ved ny skolestruktur

Forhøjelse af kronebeløbet pr.
elev. og/eller basisbeløbet

6 12 18 24 Hævelse af kronebeløbet
med 6 mio kr. Tiltaget har
varig effekt

Genopretning af PPR 10 18 26 31 Tiltaget har varig effekt

Inkluderende læringsmiljøer
Heraf udmøntning af
finanslovsmidler

5
2,9

10
5,8

15
8,7

20
11,6

Tiltaget har varig effekt

Annullering af skolebesparelse
som er vedtaget i 2018

4,9 9,8 14,7 19,6 Tiltaget har varig effekt

Øget tilskud til Holte Skoles
specialklasser

1,23 2,46 3,69 4,92 Tiltaget har varig effekt

Sænkelse af skattestigning - 15 30 45 Skatten hæves op til
overudligningsgrænsen,
forventeligt med 8 mio.
Tiltaget har varig effekt.

Arbejde med OPP vedr Holte
Hal 3 og Birkerød Idrætsby

0,5 - - - Engangsbevilling

Byggesagsbehandling 5 10 13 16 Tiltaget har varig effekt

Uafhængig borgerrådgiver 0,6 1,2 1,8 2,4 Tiltaget har varig effekt

“Bestil en bænk” og
skraldespande ved skove og
naturområder

0,3 - - - Engangsbevilling

Aflysning af kulturbesparelser 0,5 1 1,5 2 Ikke specificeret her grundet
notats fortrolighed. Tiltaget
har varig effekt

Styrket brug af Naturskolen 0,3 0,6 0,9 1,2 Tiltaget har varig effekt

Total 34,33 83,06 130,59 175,12



Anlæg

Finansiering, mio.

Initiativ 2023 2024 2025 2026 Note

152214 - Forskønnelse af
Birkerød Stationsplads

4,17 Forslaget udskydes til
efterfølgende år

152233 - Projekt for
istandsættelse af Nyvangstien

5 Forslaget udskydes til
efterfølgende år

152235 - Rekreative faciliteter i
naturområder

0,5 0,5 Forslaget udskydes til
efterfølgende år

152256 - Forbedret ankomst-
og parkering på Bistrupskolen

1,5 Forsalget udskydes til
efterfølgende år med henblik
på vurdering af behov ifht. ny
skolestruktur

300128 - Sportsgrulve i
idrætshaller

4,17 Forslaget udgår og skal
erstattes af konkrete forslag

251057 - Børne og
skoleudvalgets IT-pulje

4,32 4,32 4,3 4,3 Puljen reduceres til 1 mio. De
øvrige penge overgår til
skolernes samlede
anlægsramme som led i mere
frihed til skolerne

251064 + 251065:
Læringsmiljøer på Ravnholm
og Søholm Skoler

- - - - Hvis udbuddet viser at der kun
er midler til et læringsmiljø,
etableres det på Søholm Skole
afd. Toftevang. Øvrige midler
fra de to projekter tilgår
skolernes anlægskasse

151096 - renovering af
udearealer på skoler og
institutioner

1,56 1,56 Puljen splittes op, og dedikeres
institutioner. Skolernes midler
overgår til den samlede
anlægsramme som led i mere
frihed til skolerne.

452030 - Rudersdal App 0,53 Projektet sløjfes

Total 4,32 5,82 11,89 14,7



Nye initiativer, anlæg, mio.

Initiativ 2023 2024 2025 2026 Note

Skolernes anlægspulje 4,32 4,32 5,86 13,2

Kunstgræs Rundforbi 1,5 6,03 1,5

Total 4,32 5,82 11,89 14,7


