
 

 

Venstres bemærkninger/ændringsforslag til budget 2023:  
 

For Venstre er det en prioritet, at Rudersdal fører en ansvarlig økonomisk politik, som udviser respekt 
overfor brug af Rudersdal’s borgeres penge og respekt i forhold til den økonomiaftale, som er indgået 
mellem kommunerne og regeringen. 

Venstre vedstår sig at KLs vejledende rammer for såvel service- som anlæg skal overholdes.  
Samtidig støtter Venstre fuldt og helt op om det besluttede likviditetsmål, hvor ultimo-likviditeten ikke må 
være negativ i overslagsårene, og hvor målet er minimum 125 mio. Kroner ultimo det fjerde år i 
budgetperioden.  
 
Venstre ønsker i de videre forhandlinger, at der særligt fokuseres på,  
 
Skolerne  
Venstre vil at det Rudersdal skolevæsen vi har i dag med god trivsel og høj faglighed, sikres for fremtiden. 
Samtidig må det konstateres at forældrenes utilfredshed med skolernes fysiske rammer er markant og 
entydig.  
Venstre ser derfor med stor bekymring på at alle generelle midler til at udvikle og opdatere skolerne er 
blevet fjernet fra det foreliggende budgetoplæg. Venstre drøfter gerne hvordan der kan prioriteres op mod 
100 mio.kr i budgetperioden til denne helt nødvendige opgave. 
Venstre ønsker derudover at der som en midlertidig løsning afsættes 10 mio. kr. til skolerne i 2023, til en 
”fixit-pulje”. Puljen fordeles efter elevantal, og skolebestyrelserne kan selv prioritere hvor de synes at 
pengene gør størst gavn. Midlerne skal anvendes i 2023. 

Venstre ønsker derudover at der i budgetperioden igen prioriteres markante økonomiske ressourcer til at 
styrke ledelserne på Rudersdal skoler, således at de alle bliver kendetegnet ved synlig, ambitiøs og 
tilgængelig ledelse.  
 
Alle skoler skal have etableret et ressourcecenter med specialpædagogiske og specialfaglige kompetencer, 
og der skal tilføres ledelsesressourcer til arbejdet med at styrke inklusionsindsatsen. Der skal tilknyttes flere 
PPR ressourcer til den enkelte skole og de skal forankres i et samarbejde med skolernes ressourcecenter, 
familierådgivere og socialrådgivere. Indsatsen skal synliggøres og der skal øremærkes budgetressourcer til 
denne indsats. Der skal også afsættes midler til, at lærere og pædagoger kan yde individuel støtte til elever, 
hvor dette kan være relevant. 
 
Venstre ønsker at fastholde den politiske aftale om ændring af skolestrukturen, da den er helt nødvendig 
forudsætning for, at skolerne har et vist økonomisk dispositionsrum. Venstre er altid åbne for om der kan 
ske en yderligere optimering af den vedtagne struktur. De hidtidige analyser af et fremtidigt 
udskolingsmiljø for Holte Skole peger på løsninger som vil være meget omkostningstunge. Samtidig er 
elevgrundlaget for Skovlyskolens udskoling meget spinkelt. Venstre ser derfor gerne et analysearbejde 
igangsat for løsning af den samlede udskolingskapacitet i Holte/Øverød området. Analysen skal også 
adressere hvordan de nødvendige økonomiske ressourcer tilvejebringes for nye inspirerende 
udskolingsrammer i Holte/Øverød området. Venstre ønsker dermed også at afdække muligheden for en 
politisk aftale for skoleområdets struktur, der kan samle opbakning fra alle partier i kommunalbestyrelsen, 
sådan at der kan skabes langsigtet ro omkring Rudersdals skoler. Den nuværende usikkerhed om strukturen 
skader skolernes udvikling, og udfordrer både fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.  
 
Venstre ønsker desuden ved budgetaftalen at bekræfte de nødvendige ressourcer til de nye 
udskolingsmiljøer for Søholm og Ravneholm skoler. 



 

 

 
 
 

Dagtilbud 
Venstre ser med stor bekymring på kapaciteten i dagtilbuds området. Udvikling af ny nødvendig 
daginstitutions kapacitet i Holte, Øverød, Gl. Holte og Trørød området skrider kun langsomt frem, og det 
kan medføre store udfordringer for kapaciteten, og dermed muligheden for at opfylde familiernes rimelige 
ønsker om daginstitutionsplads i nærområdet.  
På trods af nybyggeri i Birkerød området er Venstre også her bekymret for den samlede kapacitet, og 
ønsker gerne inden budgetforhandlingerne en prognose fremlagt, med henblik på at sikre de nødvendige 
midler for eventuel yderligere kapacitet i området. 
Venstre opfordrer til at muligheden for at udvide kapaciteten i samarbejde med private aktører undersøges 
nærmere. 

Venstre ønsker at sikre den fortsatte gode udvikling af Rudersdals dagtilbud, til gavn for såvel børn som 
medarbejdere, så alle børn, forældre og medarbejdere oplever, at daginstitutionerne i Rudersdal er 
kendetegnet ved et trygt og udviklende børneliv.  

Konkret skal ledelse, medarbejdere, børn og forældre involveres i en samarbejdsproces, hvor forståelsen af 
og rammerne for god kvalitet i dagtilbud, Sfo og Sfk fastlægges. Processen skal resultere i konkrete 
anbefalinger til hvordan kvalitet fremadrettet beskrives, forståes og sikres.	
		
Børn og Familie 
Venstre støtter den af forvaltning foreslåede styrkelse af området.  Og vi forventer, at der tilføres ekstra 
sagsbehandlere så der kan afsættes tilstrækkelig med tid til at kunne varetage det forebyggende arbejde i 
tæt samarbejde med de berørte familier.  
 
Venstre ønsker at STIME projektet igangsættes her i Rudersdal i et samarbejde med Region Hovedstaden, 
for markant at styrke indsatsen for at imødegå mistrivsel blandt børn og unge. 
 
Unge 
Venstre ønsker at de lokale tilbud for unge i Rudersdal gøres permanente for at sikre at der lokalt kan 
skabes de unge fællesskaber der er med til at skabe det gode ungeliv. Der skal være gode muligheder for at 
danne stærke fællesskaber ud fra fælles aktiviteter.  
Venstre ønsker at give unge i Rudersdal en klar og tydelig stemme ved at der nedsættes et Ungeråd. Et 
Ungeråd der kan understøtte den demokratiske proces blandt unge, som kan give unge direkte adgang til 
Kommunalbestyrelsen, og som understøttes aktivt sådan at Ungerådet får mulighed for at skabe aktiviteter 
for alle unge i Rudersdal.  
 
  



 

 

Kultur- og Fritid  
Venstre konstaterer at tidligere års puljer til opgradering og udvikling af idrætslivets faciliteter i Rudersdal 
er blevet fjernet fra budgettet. Det kan vi ikke være bekendt. Frivillige idrætsledere, der gør en kæmpe 
indsats for idrætslivet, fortjener ordentlige rammer for deres klubber og foreninger. 
 
Derfor ønsker Venstre at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg der kan afdække miljørigtige 
løsninger for nye kunstgræsbaner, og økonomi til at der kan etableres de nødvendige anlæg på Rundforbi 
Idrætsanlæg senest i 2024. Til finansiering af dette bør man se på om nogle af midlerne til vedligeholdelse 
af vores veje kan udskydes et par år for ikke at komme i karambolage med de planlagte anlægsarbejder ifm. 
fjernvarme og separatkloakering. 
 
Fodboldklubben Skjold Birkerød har gjort et stort arbejde for selv at projektere og indsamle midler til et nyt 
klubhus ved Birkerød Idrætscenter. Den indsats skal honoreres nu og Venstre ønsker derfor at klubben 
understøttes sådan at klubhuset kan opføres i 2023 
 
Også kulturlivet står for skud i det fremlagte budgetforslag, og her vil Venstre gerne advare om at det tager 
lang tid at bygge et så stærkt kulturliv op som det der er gældende i Rudersdal Kommune, men ingen tid at 
nedbryde det. Derfor ser Venstre med stor skepsis på de foreslåede reduktioner på kulturområdet. 
 
Tættere på brugerne. Venstre ser gerne, at man i samarbejde med foreningerne og brugerne omkring de 
enkelte idrætsanlæg drøfter nye driftsformer, hvor der kan etableres partnerskaber om måden at drive 
anlæggene på. 
Og Venstre ønsker at de mange enkelte frivillige i foreningerne hjælpes og bistås med meget af det bøvl og 
registreringsarbejde, som de desværre med årene er blev påført. Venstre ønsker at frigive 
personaleressourcer fra Fritids- og Kulturforvaltningens sekretariat, som skal arbejde ude i hallerne tættere 
på brugerne og tættere på foreningerne. 
 
Venstre ønsker at fremme omdannelsen af Søndervangshallen til et lokalt musik, gymnastik 
og bevægelsescenter.  Vi ønsker en plan, som tilgodeser den oprindelige tidsplan.  
 
Rudersdal rummer en helt unik udstillingsfacilitet i rammerne for de Thuras gamle landsted, hvor en af 
Hovedstadens bedste kunsthaller har til huse, Gl. Holtegaard. Stedet drives primært gennem fondsstøtte, 
men har i de kommende år brug for en forøget underskudsgaranti på 1. mio. kr. årligt. Da likviditeten 
udlånes uden at såvel service som anlægsramme påvirkes, støtter Venstre den forøgede garanti i 2023 og 
2024. 
 

Natur, miljø og klima  
Naturen skal vi fortsat værne om. Rudersdal rummer fantastiske naturværdier og der arbejdes med at 
skabe øget biodiversitet, både i vores by- og villaområder, landområderne og i skovene. Den indsats skal 
styrkes, samtidig med at det skal sikres at der ikke sker begrænsning af borgernes adgang til naturen. 
 
Miljøtilstanden i kommunens vandløb og søer skal forbedres. Konkret skal der udarbejdes en plan for at 
sikre rent badevand i Sjælsø og Øresund. 
Kommunens grundvand skal sikres mod pesticider og andre skadelige stoffer. Konkret skal der udarbejdes 
en plan, der identificerer fremtidige drikkevandsområder og sikrer, at de beskyttes.  
 
Rudersdal skal være en ambitiøs klimakommune. Det er væsentligt med en ambitiøs handlingsplan for alle 
konkrete indsatser, der skal iværksættes i samarbejde med borgerne i lokalområderne. Miljø- og 



 

 

klimapåvirkning skal fremover indgå som et punkt, på lige fod med økonomi, ved alle relevante bygge- og 
beslutningssager. 
 
Der skal ske en markant udbygning af alternativer til opvarmning med gas og olie i Rudersdal. Udbygningen 
af fjernvarmenettet skal ske i langt højere tempo end i dag. Særlig det kommunalt ejede fjernvarmeselskab 
Norfors halter bagefter i udbygningen af fjernvarmenettet, til skade for miljøet og borgerne. Det skal der 
sættes ind overfor. 
 
Udover fjernvarmeforsyningen er det vigtigt, at der skabes rammer for, at man lokalt kan skabe fælles 
varmeløsninger baseret på varmepumpeteknologi. Her skal kommunen kunne tilbyde rådgivning til 
grundejerforeninger og andre sammenslutninger, som ønsker lokale fællesløsninger. Navnlig rådgivning om 
mulighed for anvendelse af “jordvarme” efterspørges. Og her skal der ske en hurtig og smidig 
sagsbehandling. 
 
Social og sundhed  
Venstre ønsker fortsat at have fokus på udviklingen af social- og sundhedsområdet, og understøtte den 
store indsats, der ydes af medarbejderne til gavn for den enkelte borger.  
Venstre er optagede af indsatsen med at inddrage borgere og pårørende mere i tilrettelæggelsen af 
hjemmeplejeindsatsen og give dem flere valgmuligheder.  Og Venstre er bevidste om, at den største 
udfordring i forhold til at levere en hjemmepleje af tilfredsstillende kvalitet er vanskelighederne med at 
skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Derfor ønsker vi, at der indledes en proces om muligt 
samarbejde med private underleverandører. 
 
Venstre har fokus på at sikre udbygning og udvikling af den rehabiliterende indsats efter ulykke og 
sygdomsforløb, så borgerne hurtigst muligt kommer tilbage i eget hverdagsliv. Derfor støtter Venstre 
ombygning og udvikling af Hegnsgården, som et kommunalt, højt kvalificeret genoptræningstilbud. 
I Venstre ønsker vi samtidig at der sættes yderligere fokus på det stigende behov for højt kvalificeret  
neuro-rehabilitering. Et behov som følger af en stadig ældre befolkning med flere blodpropper, hjerteslag 
og hjerneblødninger. I Venstre ønsker vi derfor ikke at begrænse borgernes muligheder til de kommunale 
tilbud, men derimod også at udvikle et offentligt/privat samarbejde med fokus på en højt specialiseret 
rehabilitering.  

Venstre ønsker at arbejdet med at indføre nye veje for den nære sundhed, sådan at dagligdagens 
sundhedsindsats bliver så tæt på borgeren som muligt, fortsat styrkes. 
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. januar 2023 nedsættes et 17/4 udvalg med det formål at udarbejde en ny og 
tidssvarende sundhedspolitik for Rudersdal kommune. (se bilag) 
Venstre ønsker at fastholde et Rudersdal, som et rigtig godt og trygt sted at leve, med en ambitiøs 
sundhedspolitik.  

 
  



 

 

Forøgede skatteopkrævninger skal afløses af nytænkning og udvikling 
Venstre er enig i at Kommunens økonomiske ramme i 2023 er blevet stram, og derfor bliver det også 
relevant at øge den årlige skat med ca. 23 mio. kr., for at værne om den kommunale drift her og nu. Men 
2023 er også det sidste år hvor Venstre ser en mulighed for at udskrive en skatteregning af den størrelse til 
borgerne, for fremover vil en sådan ekstra regning betyde en voldsom acceleration af udlignings-
overførslen til andre kommuner. 
Populært sagt vil det betyde at Rudersdals borgere skal til at betale dobbelt op - cirka 2 kr. for hver gang 
der bliver en krone tilbage i Rudersdal, og her siger Venstre STOP. 
 
I stedet skal der ses på nye måder og veje til at udnytte den store økonomi der er i Rudersdal. Med et 
budget omkring 4 mia.kr. skal man kunne frigøre mindst en 1/2 procent årligt ved at gå nye veje. 

Venstre er også bekymret for kommunens store bygningsmasse og andre vedligeholdelseskrævende 
faciliteter. En bygningsmasse der med de rammer som tildeles Rudersdal er blevet så stor at kommunen 
ikke længere har mulighed for at vedligeholde bygningerne tilfredsstillende og i tilstrækkeligt omfang.  

Skolernes fysiske rammer trænger voldsomt, idrætslivets rammer lever med utætte tage og aldrende 
faciliteter, svømmehaller der har et efterslæb på trecifret millionbeløb og risikerer at måtte lukkes, 
samtidig med at alle midler til netop de opgaver er fjernet fra budgettet. Det vil gå galt hvis ikke vi får en ny 
tilgang til mængden af kommunalt ejede ejendomme og hvordan bygningerne vedligeholdes. Her kan vi 
med fordel se til det private ejendomsmarked, og vi må og skal se på nye løsninger i samarbejde med privat 
ejendoms ekspertise. 

 

Venstre i Rudersdal, september, 2022 
  



 

 

Bilag. 
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. 
 


