
SF Rudersdal, ændringer til budget 2023 – 2026 for Rudersdal kommune, oktober 2022 

 

Driftsbudget   

Børn og unge med særlige behov 

SF Rudersdal er enige i, at der skal bevilges beløb til genopretning i PPR. Vi anerkender 

behovet for at der afsættes de nødvendige midler, så området fremover både overholder 

gældende lovgivning, samt sikrer arbejdsvilkår, der tilgodeser både familier med sårbare 

børn samt medarbejderne inden for området.  

De såkaldte mellemformer vedr. specialområdet stiller vi os positive over for. 

Folkeskoler 

På skoleområdet skal der indgås en ny læreraftale, som sikrer skolerne som en attraktiv 

arbejdsplads, bl.a. ved at lærernes undervisningstid ligger fornuftigt i forhold til 

landsgennemsnittet. Vi ønsker også, at der skal skabes mulighed for at se på skoledagens 

længde, to-lærerordning og styrket ledelse. Desuden sikre, at der er en skolebestyrelse på 

hver skolematrikel samt en tillidsmand.  

Minimumsnormeringer 

SF ønsker, at der afsættes tilstrækkeligt til at sikre, at normeringen på institutionsniveau er 

reelle. Altså at der i praksis er tre pædagoger til stede blandt børnene i vuggestuer og seks 

pædagoger i børnehaver.  

Desuden skal det afsatte beløb reguleres, så der over årene ikke er tale om en udhuling, 

men at det sikres, at der er afsat nok hvert år.  

Musik i folkeskolen  

Det er vigtigt for SF, at især børn og unge møder kunst, kultur – og for så vidt også design og 

håndværksfag - både i skolen og i fritiden. Det er med til at udvikle dem, og det giver 

erfaringer, det er med til at åbne nogle alternative muligheder, som er brugbare resten af 

livet.  

Især er det vigtigt for os, at der bliver plads til, at musikskolen og andre kulturaktører kan 

etablere samarbejde på daginstitutioner og skoler, som kan være med til at give børn og 

unge flere oplevelser og erfaringer på området og give en mere varieret skoledag.  

Vi ønsker derfor, at der afsættes beløb over de kommende år frem til 2026 til dette 

samarbejde, så musik- og folkeskole kan udvikle samarbejdet tilfredsstillende, få fornuftige 

forløb, der aflejrer sig holdbart samt giver erfaringer, der kan bruges fremadrettet.  

Der afsættes 750.000 kr. årligt 

https://www.musikipedia.dk/musikfagets-berettigelse  

 

 

https://www.musikipedia.dk/musikfagets-berettigelse


Kunst i folkeskolen 

Det er også vigtigt, at børn og unge møder al anden form for kunst, fx billedkunst. Det giver 

dannelse at kende kulturhistorien, det giver ro og fordybelse selv at beskæftige sig med det 

udførende, og det giver tolerance at møde det, man ikke umiddelbart forstår. 

Der afsættes 250.000 årligt.  

https://www.kunst.dk/det-er-rejen-der-goer-forskellen   

Vedbæk Klubhus         

Vedbæk klubhus skal kunne fortsætte med at tilbyde samvær og aktiviteter for unge mellem 

6. og 9. klasse.                                                                                

Der afsættes 350.000 kr. årligt. 

Aktiviteter for unge i Birkerød  

Aktiviteter for børn og unge i Birkerød, primært Fløjen. Det er vigtigt at bevare de tilbud, 

som giver plads til udfoldelse og samvær for disse børn og unge.  

Der afsættes 550.000 kr.  

Pårørendevejleder 

Vi støtter Socialdemokratiets forslag om, at der ansættes en pårørendevejleder, som kan 

varetage kommunikationen med pårørende til langvarigt og kronisk syge, gør dem i stand til 

at begå sig i det kommunale system samt sikre, at de psykiske og sociale belastninger ikke 

bliver for store. Desuden kan det forhindre konflikter i at eskalere.  

Desuden kan en pårørendevejleder hjælpe pårørende til mennesker, som af psykiske, 

sociale eller anden grund ikke trives 

Se fx Lyngby-Taarbæks side: https://www.ltk.dk/borger/sundhed-og-sygdom/tilbud-ved-

sygdom/paaroerendevejledning   

 Der afsættes ca. 700.000 inkl. pension                                                  

Solceller på kommunale bygninger og evt. andre steder 

Der afsættes midler til opsætning af solceller på alle kommunale bygninger. Udbygning af 

solceller kan bidrage til reduktion af CO2-udslip og samtidig være med til at styrke 

elproduktionen. Udgiften til opsætning vil over tid tjene sig selv ind igen.  

Der afsættes i alt 8 mio.kr. Udgiften afsættes i 2023 og løbende over budgetperioden 2024 - 

2026        

Vild natur 

Rudersdal kommune er i gang med ordninger, som sikrer mere vild natur på kommunens 

arealer. Denne ordning bør udvides. Der er stadig mange arealer, som kan omdannes til vild 

https://www.kunst.dk/det-er-rejen-der-goer-forskellen
https://www.ltk.dk/borger/sundhed-og-sygdom/tilbud-ved-sygdom/paaroerendevejledning
https://www.ltk.dk/borger/sundhed-og-sygdom/tilbud-ved-sygdom/paaroerendevejledning


natur, bl.a. på kommunens skoler. Ligeledes skal der arbejdes for at informere 

boligforeninger, virksomheder og borgere om fordelene ved den vilde natur.  

Der afsættes 1 mio. kr. yderligere i 2023 samt 500.000 de følgende år 

Holte Hal 3 

Der afsættes midler til en Holte Hal 3 i 2023, som giver sikkerhed for byggeriet til at finde 

det resterende beløb.          

Boligsocialt område (side 195) 

Der afsættes midler til bevaring og renovering af disse boliger. 

Skoler  

Oplægget til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolinger på henholdsvis 

Søholmskolen og Ravnholm skole er pga. voldsomme prisstigninger sandsynligvis ikke 

realistiske. Vi foreslår derfor, at de to poster lægges sammen med posten ”masterplan” og 

at fordelingen af disse beløb besluttes senere, når der er svar på det udbud, der i øjeblikket 

er ude.  

Vi foreslår også, af en del af det ovenstående beløb overføres til posten ”ekstraordinær 

renovering af folkeskoler”, da flere skoler har behov således, at der afsættes 2 mio. kr. her 

begge år 2023 og 2024 ud over det allerede afsatte beløb i 2025. 

Cykelstier  

Der afsættes flere midler til cyklister og bløde trafikanter. Fx mangler der cykelsti gennem 

Holte Bymidte på Rønnebærvej, hvor der både er meget trafikeret samt kører tunge 

lastbiler. Der mangler også cykelsti på Teglporten og på et stykke af Egebækvej.  

Der afsættes yderligere 1 mio.kr. i 2023 samt 2 mio. kr. i  2024 - 2026 

 

Besparelser 

Anlæg:  

Der er afsat 5 mio.kr. til renovering af Nyvang stien i 2025. Denne post blev på 

kommunalbestyrelsesmøder d. 31.8. 22. fremrykket til 2022. Beløbet kan derfor indgå i 

budgettet. (Se s. 88, post 3) 

Forskønnelse og renovering af Birkerød stationsplads, som indgår i budgettet i 2025 med lidt 

over 4 mio.kr. kan udskydes. (Se s. 88, post 2) 

Børne- og skoleudvalgets IT-pulje, som i budgetforslaget udgør ca. 5 mio.kr i alle år, foreslår 

vi reduceret, po. (Se s. 116, post 3) 

Tilskud til etablering af padelbaner udskydes. Det drejer sig om 1 mio. i 2022, som ikke er 

brugt endnu og om ca. 1 mio. kr. i 2023. (Se s. 105 post 9) 

 



Desuden foreslår vi, at puljen til udvikling af Holte bibliotek udskydes. Det er ikke mange år 

siden, biblioteket fik beskåret sit areal betydeligt, og der er ingen tvivl om, at det dermed 

mistede en del af sin funktion og charme. Men hvor meget vi end beklager dette, ser vi ikke, 

at det i den nuværende situation er på sin plads endnu en gang at ændre på bibliotekets 

fysiske udformning. (Se s. 106, post 8)  

Drift 

Vi foreslår besparelser på driften inden for en række områder, som fremstår noget uklare i 

budgetmaterialet, ligesom vi foreslår besparelser på erhvervsudvikling uagtet, at vi ser 

vigtigheden af også at udvikle her.  

 

Budgetønsker 

Drift 2023 Budgetperiode 2024-2026 

Musikskole og folkeskole, 
samarbejde 

750.000 750.000 t  

Kunst i folkeskolen 250.000 250.000  

Vedbæk Klubhus 350.000 350.000  

Vild natur 1.000.000 500.000  

Aktiviteter, unge i Birkerød 550.000 550.000  

Pårørendevejleder 750.000 750.000  

Klimaråd 10.000  

   

I alt 3.660.000 3.650.000 bevilges årligt 

   

Anlæg   

Holte Hal 3 5.000.000 5.000.000  

Cykelstier 3.000.000 1.500.000  

Solceller   5.000.000    3.000.000  

Annullering af salg af diverse 
ejendomme (s. 195) 

 15.000.000  

   

   

I alt 13.000.000 24.500.000 

 

Besparelser  

Drift 2023 2024-2026  

Direktionen/budgetlægningspulje/ 
Råderumspulje (s.190) 

2.660.000 2.650.000 

Koncernøkonomi, fx  
Indkøb (s.190) 

500.000 500.000 

Erhvervsudvikling (s.180) 500.000 500.000 

   

I alt 3.660.000 3.650.000  

   



Anlæg   

Nyvang sti, rykket til 2022 5.000.000  

Forskønnelse og renovering af 
Birkerød stationsplads (SE s. 88, 
post 2) 

4.000.000  

Børne-og skoleudvalgets IT-pulje 
(Se s. 116, post 3) 

3.000.000 9.000.000 

IT-investeringer (s. 195, post 7)  10.414.000 (2025) 

Padelbaner (Se s. 105, post 9) 1.000.000 (+ ubrugt i 2022)  

Pulje til udvikling af Holte 
bibliotek (s. 106, post 8) 

(5.156.000 overføres til 
2024-2026)-> 

5.156.000 

   

I alt 13.000.000 24.570.000 

   

 

 


