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Socialdemokratiets bemærkninger og forslag til budget 2023-2026                                   

 
Socialdemokratiet støtter at kommunens kassebeholdning skal være på min. 125 mio. kr. i slutningen af 

budgetperioden. Vi er også med på at vores tidligere mål for de mellemliggende år ikke er opfyldt, pga. 

midlertidige problemer i forbindelse med de forsinkede grundvurderinger fra Skatteministeriet.    

Service- og anlægsrammer skal overholdes, men vi er stærkt utilfredse med at vores anlægsramme er 

blevet beskåret så kraftigt, for der er et stort behov for både at renoverer og bygge nyt. Vi må også erkende 

at mange af de penge som var sat til side til Idrætsfaciliteter nok en gang er blevet brugt på andre ting. 

Det er rigtig glædeligt at kommunen under coronaperioden har fået så mange tilflyttere med små børn, 

men det har også lagt et betydeligt pres på vores daginstitutioner, og der er derfor afsat 170 mio. kr. til nye 

daginstitutioner i Birkerød, Trørød og Holte i denne periode (inklusiv dette år). Penge som egentlig som til 

en vis grad var tiltænkt vores idrætshandleplan – derfor er en lang række projekter taget ud af 

anlægsoversigten. Vi håber at rammen snart bliver højere, så vi kan komme i gang med nogle af dem igen. 

Heldigvis er omdannelse af Søndervangshallen stadig på i oversigten, men desværre er den rykket til meget 

sent i perioden, det vil vi gerne have lavet om. Vi er rigtig glade for at vi nu endelig får en cykelsti langs 

Hørsholm Kongevej og at vi får en udvidelse af Holte Bibliotek, som vil styrke Holte Midtpunkt og rammerne 

om et efterspurgt mødested. 

Der er også stadig afsat penge til nye udskolingsmiljøer på Ravnholm Skole og Søholmskolen, hvilket vi 

støtter fuldt ud, der er i høj grad efterspurgt ude på skolerne. Men vi er bekymrede over at pengene er 

spredt over flere år samt at der ikke er afsat nok. Der er desværre heller ikke afsat nogle penge til 

Masterplanen for skolerne. 

Til gengæld er der fortsat afsat penge til at udvide og ombygge Plejecenteret Sjælsø og ligesom der er afsat 

penge af til at renovere Hegnsgården og omdanne den til at omfatte midlertidige pladser og genoptræning 

for folk der er udskrevet fra hospitalet eller skal have aflastning i hjemmet – en ting der også bliver mere og 

mere brug for i den nære fremtid - og det er rigtig positivt.   

Generelt vil vi opfordre til, at der bliver holdt nøje øje med, at vi faktisk får brugt vores anlægsramme i år, 

ellers står vi med et endnu større problem til næste år.   

Af andre positive ting i budgetforslaget er at der er afsat penge 5 mio. kr. om året til Klimatiltag og den 

grønne omstilling, penge er ikke øremærket, men vi har i lang tid talt for fx mere klimarenovering af 

kommunale bygninger, fremme af solceller på kommunale bygninger og udskiftning af at de kommunale 

biler med El-biler, som alle partierne heldigvis står bag.  

Socialdemokraterne er meget tilfredse med, at kommunen sætter skatten op med 23 mio. kr. i år, svarende 

til ca. 0,12 %. Vi er også glade for at se at der er lagt indtægter fra skatteforhøjelser ind de næste år – det er 

en del af forståelse papiret, så det regner vi naturligvis med står ved magt.  Vi står i en helt unik situation, 

hvor vi kan sætte skatten op uden at skulle betale mere i udligning – så det skal vi udnytte. 



Der bliver i budgetforslaget foreslået effektiviseringer for 10 mio. kr./året indenfor administrationen. Det 

støtter vi helt op om hvis det er muligt.  

Derudover er der foreslået effektivisering på kulturområdet for 5 mio. kr. i 2023, og 10 mio. kr. i 2024 og 

frem. Det er meget voldsomme beløb, da kulturområdet er ganske småt rent økonomisk, sammenlignet 

med de andre områder, og det kan ikke gøres med effektiviseringer, men vil betyde dramatiske 

besparelser, som det er svært at se hvordan man vil nå i mål med, uden decideret at lukke tilbud. Der er 

ikke i budgetforslaget specificeret, hvor penge på kultur skal spares – men der er områder nævnt i 

dagsordnerne, som forslås til diskussion (e.g. biblioteker, museer, folkeoplysningsområdet, Mantzius Live, 

Gl. Holtegaard).  

Efterfølgende er der fremsendt mere specifikke forslag til besparelser på et lukket dagsordenspunkt, efter 

af høringsfristen er overstået. Dette er ikke en ordentlig proces. Vi er villige til at indgå i en diskussion om 

evt. effektiviseringer, men det skal gøres på et oplyst grundlag, hvor der har været tid til en ordentlig dialog 

i udvalgene og det har været igennem en ordentlig høringsproces, når det drejer sig om besparelser i denne 

størrelsesorden. Man kan hurtigt ødelægge rigtig meget, som tager lang tid at opbygge igen. Vi kan derfor 

ikke støtte besparelserne på Kulturområdet.  

Vi prioriterer derimod: 

Yderligere finansiering til PPR 10 mio. kr/året  

Yderligere besparelser på skolerne sløjfes 4,9 mio. kr/året  

Inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen 5 mio. kr/året  

Yderligere til Holte Skoles specialklasser 1,23 mio. kr/året 

Opprioritering af folkeskolen med 8 mio. kr/året.  

17/4 udvalg om ny sundhedspolitik 0,4 mio.kr/år (Se Bilag 1) 

Uafhængig Borgerrådgiver 0,6 mio. kr/år.  

Pårørende vejleder 0,5 mio. kr/år.  

Analyse af kvalitet og reel normeringsopgørelse i dagtilbud/SFO/SFK 0,2 mio. kr. (Se Bilag 2) 

At der arbejdes med at få oprettet Idrætsbørnehaver og -skoler i samarbejde med foreningerne.  

 

Vi foreslår at den resterede finansiering på 15,83 mio. kr/året tages fra Direktions budgetlægningspuljer. 

 

Venlig hilsen 

Den socialdemokratiske gruppe - Kristine Thrane, Thomas Lesley og Anette Billesbølle  



Bilag 1. 

Budgetforslag – Ny Sundhedspolitik i Rudersdal 

Sundhedspolitikken i Rudersdal er fra 2012.  Det står i skærende kontrast til den rivende udvikling 

sundhedsvæsenet og de kommunale sundhedsopgaver gennemgår i disse år. Politikken svarer ikke til det 

ansvar og de opgaver, som kommunen varetager.  

Vi ønsker at udvikle en sundhedspolitik, som omfatter alle borgere i Rudersdal, hele livet. En 

sundhedspolitik med et behandlende, såvel som forebyggende sigte. En sundhedspolitik, der adresserer 

livet fra fødsel til død.  

Derfor foreslår vi, at der pr. 1. august 2023 nedsættes et 17/4 udvalg med det formål at udarbejde en ny og 

tidssvarende sundhedspolitik for Rudersdal kommune.  

Baggrund  

Sundhedsområdet er i rivende udvikling i den kommunale sektor, - både i form af antal opgaver, krav til 

fagligt personale og budgetomfang.  

Sundhedsområdet omfatter i dag alle aldersgrupper.  

Borgerne kommer meget hurtigere hjem fra hospitalet efter operationer eller undersøgelser og har stadig 

brug for omfattende pleje både lægefagligt, sygeplejefagligt og rehabiliterende pleje.  

Senest er det 72 timers behandlingsansvar fra regionernes side udvidet til at omfatte borgere i hjemmet.  

Det indebærer også behov for et politikmæssigt fundament for den pleje og det samarbejde, der skal ske 

baseret på 2 lovgivninger i hjemmet.  

Vi hører også fra vores medarbejdere indenfor rehabilitering og de midlertidige pladser, at borgene er 

stadigt mere komplekse. Der er behov for, at den situation kan stå på et politikmæssigt fundament.  

Samtidig har vi en sundhedsprofil, som viser tydelig psykologisk mistrivsel – særligt blandt de unge.  

Det mener vi viser et tydeligt behov for at disse udfordringer er omfattet af en samlet sundhedspolitik.  

Proces 

Vi foreslår en inddragende proces, hvor der lægges op til en eller flere workshops med faggrupper og 

interessenter. Udvalget består af repræsentanter, der favner bredt, men med en kerne fra Børn- og 

Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.  

Tilrettelæggelsen af den egentlige proces ligger i udvalget.  

Formandskab  

Venstre. Da udvalget foreslås oprettet i forlængelse af at Vedbæk Visionsudvalg har afrundet sit arbejde 

foreslås det at Venstres formandskab fortsætter i det nye 17.4 udvalg. 



Bilag 2. 

Budgetforslag – Kvalitet og reel normeringsopgørelse i dagtilbud/SFO/SFK 

Kort sagt sammensættes en bredt forankret arbejdsgruppe bestående af faglige organisationer, 

medarbejdere, forældre, forvaltning og politikere om at definere hvad der kendetegnes ved et højkvalitets-

dagtilbud, samt SFO/SFK. Arbejdsgruppens kommissorium, afrapportering og anbefalinger fokuseres 

omkring dette med konkrete anbefalinger til initiativer.   

Debatten om kvalitet og normeringer i Rudersdal Kommune var intensiv under valgkampen. Debatten 

tydeliggjorde, at der er flere måder at anskue både normering og kvalitet i dagtilbud/SFO/SFK på. Dermed er 

der opstået et behov for en fælles viden omkring, hvad der ligger i de forskellige data og hvordan normerings- 

og kvalitetsbegrebet skal forstås. Samtidig viste debatten et behov for en bredere diskussion, og et fælles 

sprog, mellem faglige organisationer, medarbejdere, forældre, forvaltning og politikere.  

Arbejdsgruppen skal være bredt sammensat og danne et fælles billede på tværs af medarbejdere, faglige 

interesser, medarbejdere, borgere, politikere og administration. Arbejdsgruppen udarbejder en rapport og 

anbefalinger, der koncentrerer sig om normeringer og kvalitet fx i form af fagprofessionelle kompetencer og 

personalesammensætning, men også den store udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet bør drøftes i 

arbejdsgruppen med konkrete anbefalinger til følge.  

Arbejdsgruppen nedsættes og sammensættes hurtigst muligt med henblik på at kunne afrapportere og 

komme med anbefalinger frem mod budgetlægningen for 2024. 

 

  

 

 


