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Forslag til budget 2023-26 

Radikale Venstre har følgende bemærkninger og ændringsforslag til bud-
get 2021-24: 
 
Radikale Venstre tilslutter sig, at der skal sigtes på en likvid ultimo kasse-
beholdning ved udgangen af året på 0 kr. i 2023 og mindst 25, 50 og 125 
mio. kr. i 2026. Dog sådan at 2024 og 2025 ikke er opfyldt pga de forsin-
kede grundvurderinger fra Skatteministeriet. 
 
Radikale Venstre tilslutter sig den indgåede budgetaftale med følgende 
forslag til forbedringer: 
 
Skat: 

• Radikale Venstre støtter skattestigningen på 0,12% i 2023 og øn-

sker de kommende år, at Rudersdal Kommune udnytter råderum-

met for yderligere skattestigning inden for ”frit lejde” til at skabe en 

solid økonomi for service og kommende investeringer. 

 
Besparelsesforslag: 

• Budgetlægningspuljen på 33 mio. kr. (budget side 190) reduceres 

med 15 mio. kr. Dvs. til 18 mio. kr. Subsidiært reduceres puljen 

væsentlig efter aftale med budgetparterne. 

• Råderumspulje på 15 mio. kr. (budget side 190) reduceres med 5 

mio. kr. til 10 mio. kr. 

Udsatte børn og unge 

• Der afsættes i 2023 10 mio. kr. til genopretning af PPR 

• Der afsætter i 2023 og efterfølgende år 5 mio. kr. til etablering af 

mellemformer i undervisningen, hvor der skabes styrket hjælp til 

skolerne til håndtering af børn og unge med særlige behov. Radi-

kale Venstre ønsker i denne forbindelse, at der samtidig sker efter 

servicetjek af modellen for kronetildeling til skolerne med henblik 

på, at skolerne får bedre råderum til børn og unge med særlige 

behov. 

Styrkelse af skolerne 

• Radikale Venstre ønsker et fælles kommunalt kompromis på sko-

leområdet, der skaber ro og retning for skolerne i fremtiden med 

sigte på 
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o Annullering af den planlagte besparelse på kronebeløbet på 

5 mio. kr. 

o Gennemførelse af udskolingsmiljøerne på Søholmskolen 

og Ravnholmskolen 

o Fremtidig løsning for Holte Skole 

o Styrkelse af skoleledelsernes mulighed for bedre kommuni-

kation med forældre om information og dialog mellem sko-

lerne og forældre. 

o Styrkelse af kronebeløbet pr. elev 

• Der afsættes midler til gennemførelse af en lærertidsaftale, der er 

på niveau med omkringliggende og Nordsjællandske kommuner. 

• Der etableres partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner 

om praktikpladser og studiestillinger ved skoler, skolefritidsordnin-

ger og daginstitutioner. 

• Der igangsættes et arbejde omkring en helhedsplan for udemiljøet 

ved Vedbæk Skole, der skal være færdig inden budgetforhandlin-

gerne i 2024. Der ønskes afsat 5 mio. kr. i 2024 til gennemførelse 

af 1. etape. 

 

Kultur- og Fritidsområdet: 

• Der afsættes midler til etablering af boulderbane (2,4 mio. kr.) 

• Der afsættes 50.000 kr. til øget tilskud til BROEN Rudersdal til fri-

tidspasordningen ”Fritidsforstærkning” 

• Ung i Rudersdal tilføres 1 mio. kr. i budget 2023 og fremover til 

drift af Vedbæk Klubhus og til aktiviteter i Fløjen i Birkerød 

• Ung i Rudersdal tilføres 2 mio. kr. i 2024 til særlige tiltag til unge, 

der har vanskelig ved at finde fodfæste i andre fritidstilbud. Der 

ønskes et opsøgende arbejde fra etablerede foreninger for at få 

unge uden andre fritidsaktiviteter med i fællesskaber i forenings-

miljøerne. 

• Der ønskes en drøftelse af planerne for realisering af Holtehal 3 

og helhedsplanen for Birkerød Idrætscenter (herunder nye svøm-

mefaciliteter, klubhus til Skjold Birkerød og omdannelse af Søn-

dervangshallen til bevægelseshal). 
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Klima- og Miljø 

• Der ønskes af forvaltningen en vurdering af, hvorvidt der er afsat 

tilstrækkelig med midler i budgetperioden til at sikre kommunens 

egne udgifter til tilslutning til fjernvarme. 

• Der afsættes 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til opsæt-

ning af 100 nye ønskebænke. Bænke er vigtige i bymiljøet for at 

skabe sansning og mulighed for hvile. Nogle borgere planlægger 

deres gåtur, så de kan gøre hvil ved ”deres” ønskebænk. Ved bor-

gerinddragelse ønskes opsat 100 nye ønskebænke i kommunen. 

• Etablering af dobbeltrettet cykelsti fra krydset Birkerød Park-

vej/Bregnerødvej til Birkerød Skole (ca. 100 meter). 1 mio. kr. i 

2024. 

• Etablering af stiforbindelse i Dumpedalen fra Havestien i Birkerød 

(kolonihaveforeningen) til Dumpedalstien (se billede med forslag til 

stiføring). 1 mio. kr. i 2025 

• Fremrykning af ankomst og parkeringsareal ved Søholmskolen – 

afd. Bistrup fra 2024 til 2023. 

Andet 

• Videreførelse af permanent og uafhængig borgerrådgiver. 0,6 mio. 

kr. i 2023 og efterfølgende år. 

 

 2023 2024 2025 2026 

Midler til politisk 
disponering 

25 25 25 25 

Budgetlæg-
ningspulje 

15 15 15 15 

Råderumspulje 5 5 5 5 

Frie midler i alt 45 45 45 45 
     

Nye udgifter     

Skole- og un-
geområdet 

    

Genopretning af 
PPR 

10    

Mellemformer i 
undervisning 

5 5 5 5 

Annullering af 
planlagt 

5 5 5 5 
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besparelse på 
skoleområdet 

Øvrige initiativer 
på skoleområ-
det 

10 10 10 10 

Udemiljø Ved-
bæk Skole 

 5   

     

Kultur- og Fri-
tid 

    

Etablering af 
boulderbane 

 2,4   

Øget tilskud til 
Broen - fritids-
pasningsordning 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Ung i Rudersdal 
– projekt – nye 
unge i fritidstil-
bud 

 2   

     

Klima- og Miljø     

Kommunens til-
slutning til fjern-
varme 

 3 3  

Etablering af 
100 ønske-
bænke i 23/24 

0,2 0,2   

Ny sti i Dumpe-
dalen 

  1  

Manglende dob-
belrettet cykelsti 
langs Birkerød 
parkvej til sko-
len 

 1   

Andet     

Permanent og 
uafhængig bor-
gerrådgiver 

0,6 0,6 0,6 0,6 

Indsendt af den radikale gruppe, ved 

Court Møller og Jacob Netteberg 
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Billede af forslag til ny sti i Dumpedalen: 

 


