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Budgetaftale 2023 

Partierne Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Lokallisten, 

Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har indgået aftale om Rudersdal Kommunes 

budget for 2023. 

Allerede inden vi indgik budgetaftalen, har vi som ny kommunalbestyrelse sat 

handling bag mange af ordene i vores forståelsespapir, som er en del af 

konstitueringsaftalen: 

- Der er indført streaming af kommunalbestyrelsens møder 

- Medlemsforslag bliver behandlet først på dagsordenen 

- Der er indført systematik omkring politikerspørgsmål til forvaltningen, som i 

øvrigt offentliggøres 

- Arbejdet med at nedbringe sygefravær er blevet intensiveret 

- Der er nedsat §17.4-udvalg om hhv. fastholdelse og rekruttering og 

visionsplan for Vedbæk, med deltagelse af borgere 

- Der er igangsat planlægning for en stor udrulning af fjernvarmenettet 

- Der er lavet en ladestrategi for el-biler 

- Der er igangsat planlægning for at reducere overløb til søer, åer og Øresund 

- Vi har igangsat udbygning af flere daginstitutionspladser 

- der er gennemført en ekstern evaluering af tilfredsheden med og på vores 

folkeskoler 

- Der er ændret registreringspraksis, så antallet af klagesager på det sociale 

område ikke alene måles på antallet af sager, der går til Ankestyrelsen. 

- der er igangsat planlægning for padel-baner ved Kulturcenter Mariehøj 

- Vi har sænket hastighedsgrænserne i flere villaområder. 

Et fælles budget 

Dette budget er det første i valgperioden 2022-2025. Partierne er enige om at tage et 

fælles ansvar for Rudersdals udvikling, økonomi og drift. 

Det er usikre tider, med krig i Europa, flygtningestrøm fra Ukraine, inflation og 

stigende energipriser. Det kalder på sammenhold og samarbejde. Med dette budget 

bilægger vi flere års strid om skolestrukturen i Rudersdal. Sammen giver vi skolerne 

et historisk økonomisk løft, samtidig med at vi igangsætter en genopretning af det 

sociale børneområde. 

Vi løser ikke alle Rudersdal Kommunes udfordringer med dette budget. Men vi tager 

et godt og markant første skridt, ligesom vi sammen har kalendersat 

forståelsespapirets aftaler. 



2 

Økonomiske rammer 

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er stram, særligt på anlægsområdet. 

Kommunens økonomi er ligeledes belastet af stigende priser på energi, materialer 

og varer samt det genopretningsarbejde, vi står foran inden for området for sårbare 

børn. 

Udligningsaftalen fra 2020 trækker 23 millioner kr. ud af vores økonomi hvert år fra 

2021-2025. Tabet kan sanktionsfrit neutraliseres gennem skattestigning, men hvis 

skatteprocenten overstiger 23,25 pct., medfører overudligningsordningen, at en 

væsentlig del af skattestigningen bliver spist op af udligningssystemet. 

Partierne er på den baggrund enige om at hæve skatten med 23 millioner kr. i 2023, 

svarende til 0,12 pct., og dermed bliver skatteprocenten 23,21%. Partierne er enige 

om i 2024 at hæve skatten op til overudligningsgrænsen, svarende til ca. 8 millioner 

kr., og er samtidig enige om, at der udestår en afklaring i budgetforhandlingerne for 

2024 om, hvorvidt de resterende 15 millioner kr. skal frembringes via yderligere 

skatteforhøjelse eller gennem effektiviseringer og tilpasninger. Partierne forpligter 

hinanden på at finde dette beløb. 

Partierne ønsker samtidig at videreføre effektiviseringsstrategiens to spor, hvor der 

dels arbejdes kontinuert med at frigøre budget gennem tværgående og 

administrative effektiviseringer og dels arbejdes sektorspecifikt med at identificere 

råderum inden for servicerammen for at videreudvikle velfærden. Partierne er enige 

om, at ældreområdet skal gennemgå en budgetanalyse i lighed med den, der er 

gennemført på kulturområdet ved dette budget. 

Med denne budgetaftale er tilvejebragt årlige effektiviseringer for mere end 10 mio. 

kr. på administrative opgaver, og der effektiviseres med 3,9 millioner kroner i 2023 

stigende til 5,6 millioner kroner fra 2024 og frem på Kulturområdets opgaver. Det er 

medvirkende til, at partierne har kunnet prioritere nye velfærdsinitiativer for 118 

millioner kroner i budgetperioden. Der udestår at finde effektiviseringer i 2024 og 

frem for 4,4 millioner kroner. 

Partierne er enige om gennem ansvarlig budgetlægning og god økonomistyring at 

bidrage til, at økonomiaftalerne overholdes, både hvad angår service- og 

anlægsudgifter samt skattefastsættelsen.  

Partierne har en fælles bekymring omkring de stigende energiudgifter og vil via KL 

aktivt arbejde for, at kommunerne kompenseres økonomisk og ikke sanktioneres for 

det merforbrug, energiudgifterne måtte resultere i. 

Sammen om skolerne 
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Partierne bag dette budgetforlig er enige om, at der er brug for politisk stabilitet om skolerne. 

Efter de seneste års debat og tilhørende usikkerhed om skolestrukturen i Rudersdal 

Kommune har partierne set hinanden i øjnene, og alle er gået på kompromis for at finde et 

fælles fodslag, således at skolerne i Rudersdal har vished for de rammer, der i fremtiden vil 

være for at skabe den bedste skole for børnene i Rudersdal Kommune. 

Vores fælles mål 

Vi er enige om, at skolerne i Rudersdal skal opleve en reel frisættelse. Vi ønsker en 

frisættelse med det fælles overordnede mål: Folkeskolerne i Rudersdal Kommune skal have 

den højeste elevtrivsel og den højeste faglige løfteevne. 

Forudsætningen for at have noget at bruge friheden til er, at man har en robust økonomi at 

drive skole for. Derfor er partierne enige om, at der i regi af Børne- og Skoleudvalget 

foretages en analyse og tages en drøftelse af den økonomiske tildelingsmodel til skolerne. 

Med dette budget styrker vi skolernes økonomi samt PPR med 100 millioner kroner over 

budgetperioden. Ud af dette beløb udmøntes en væsentlig del som en stigning i 

kronebeløbet pr. elev. 

Det gøres ved: 

- At styrke PPR 

- At styrke ledelseskraften på skolerne 

- Ny lærertidsaftale 

- Aflyser tidligere planlagte besparelser 

- Styrker specialklasserne på Holte Skole 

- Bedre indsats omkring mellemformer, ordblindhed mv. 

Derudover investerer vi 10 millioner til skolerenovering (heraf allerede afsatte 5,4 millioner 

kroner) og 30 millioner til Dronninggårdskole-bygningerne. 

Vi har lyttet – traditioner og stabilitet er vigtige 

I konstitueringsaftalen blev følgende aftalt: 

“Vi er enige om, at der i 2022 igangsættes en ekstern evaluering af de sammenlagte skoler 

matrikel for matrikel med henblik på at skabe et solidt grundlag for fremtidens skoler i 

Rudersdal. Evalueringen skal bl.a. gå på elevernes trivsel og læring, børn med særlige 

behov, lærernes arbejdsmiljø, økonomien, privatskolesøgningen og forældrenes tilfredshed. 

Partierne er enige om at iværksætte de nødvendige tiltag på baggrund af evalueringens 

resultater”. 

På den baggrund er partierne enige om at bilægge striden om skolestrukturen i Rudersdal 

Kommune. Partierne er enige om, at der er behov for flere ændringer for at rette op og 

reparere på den vedtagne skolestruktur, ligesom vi har en fælles ambition om, at 

forældrenes tillid til Rudersdals skolevæsen skal genoprettes. 
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Partierne er enige om, at større skoledistrikter har medført en bedre økonomi for skolerne, 

da det har været muligt at skabe større økonomisk robusthed i klassedannelsen. Omvendt 

er partierne også enige om, at der har været problemer med manglende synlig og 

tilstedeværende ledelse samt bibeholdelse af lokale traditioner og kultur på de sammenlagte 

skoler, hvilket har været efterspurgt. 

Rudersdal består af mange lokalsamfund. Vi ønsker en robust skoleøkonomi, men omvendt 

anerkender vi også, at skolerne har en selvstændig værdi ud over det økonomiske, fx for 

lokalsamfundet.  Derfor er det vigtigt for os at garantere, at vi bevarer skoler i alle 

lokalområder. Skolerne har hver deres historie og traditioner og skal være en aktiv del af 

lokalmiljøet. Det ser partierne som noget positivt. Vi ønsker at bevare, understøtte og udvikle 

dette. Vi ønsker, at hver skole og skoleafdeling definerer deres egen profil med ejerskab 

blandt elever, medarbejdere, forældre og ledere og i lokalsamfundet. 

Med hver skole menes der for de sammenlagte skolers vedkommende hver afdeling, idet at 

vi, inden for rammerne af skolestrukturen, ønsker, at de enkelte skoleafdelinger i videst 

muligt omfang i hverdagen bliver opfattet som selvstændige, også selvom de formelt er en 

del af en sammenlagt skole. 

Skolestruktur 

Partierne er enige om at foretage en række ændringer, som skal sikre stabilitet om 

skolestrukturen i Rudersdal. Flere ændringer har karakter af tilbagerulning og skal 

understøtte selvstændighed. 

Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Skovlyskolen og Trørødskolen fortsætter som i dag som 

selvstændige skoler med årgangene 0.-9. klasse. 

Rude Skov Skole vil have to afdelinger: Afdeling Sjælsø med 0.-9. klasse og Afdeling 

Høsterkøb med 0.-5. klasse. Elever fra Afdeling Høsterkøb skal fortsat have garanti for at 

kunne fortsætte deres skolegang i udskolingen på Afdeling Sjælsø, hvis de ønsker dette. 

Søholmskolen vil have to afdelinger: Afdeling Toftevang med 0.-9. klasse og Afdeling Bistrup 

med 0.-6. klasse. Elever fra Afdeling Bistrup skal fortsat have garanti for at kunne fortsætte 

deres skolegang i udskolingen på Afdeling Toftevang, hvis de ønsker dette. 

Ravnholm Skole vil have to afdelinger: Afdeling Nærum med 0.-9. klasse og Afdeling 

Vangebo med 0.-6. klasse. Elever fra Afdeling Vangebo skal fortsat have garanti for at 

kunne fortsætte deres skolegang i udskolingen på Afdeling Nærum, hvis de ønsker dette. 

Vi har respekt for de forskelligheder der er mellem skoleafdelingerne og ser det som en 

styrke. Et af de punkter, der har været peget på, er ønsket om mere synlig og lokal ledelse. 

Derfor er vi enige om, at der skal være viceskoleledere på skoleafdelingerne, som får 

adgang til at præge den skoleafdeling, de er på. Det afsætter vi 4,28 millioner kroner til årligt 

med helårsvirkning. Ligeledes ønsker vi, at der på enkelte skoleafdelinger skal oprettes 

forældreråd, elevråd mv. – igen for at styrke den enkelte skoleafdelings selvstændighed. 
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Forældreråd skal deltage på lige fod med skolebestyrelserne i alle relevante fora. Den 

overordnede skolebestyrelse skal fortsat sammensættes med repræsentanter fra hver 

skoleafdeling. Formand og næstformand skal så vidt muligt komme fra hver deres 

skoleafdeling. Der er enighed om at ændre styrelsesvedtægt mv. med udgangspunkt i dette. 

For Holte Skole er partierne enige om at indgå i dialog med skolebestyrelsen om samling af 

skolen på Rønnebærvej. Alternativet til dette er at tilbagerulle skolesammenlægningen 

delvist. Dette gøres ved at lade Dronninggårdskolen med årgangene 0.-9. klasse og Ny 

Holte Skole med årgangene 0.-6. klasse genopstå som selvstændige skoler og med garanti 

for, at eleverne fra Ny Holte Skole kan fortsætte deres skolegang i udskolingen på 

Dronninggårdskolen, hvis de ønsker dette. 

Partierne er enige om, at kommunalbestyrelsen ikke ønsker at træffe en sådan beslutning 

uden at tage det ultimative borgerinddragende redskab i brug: en folkeafstemning. 

En sådan folkeafstemning skal foregå elektronisk – og være anonym. Valgberettigede er 

som udgangspunkt alle borgere bosiddende i Holte Skoles skoledistrikt, som også ville have 

stemmeret ved et kommunalvalg. Der er tale om en vejledende folkeafstemning. 

Folkeafstemningen skal være afsluttet senest 31. december 2022. 

Der skal stemmes om de to modeller: 

1. Samling af skolen fra 0.-9. klasse på en matrikel (Rønnebærvej/Dronninggårdskolen) 

2. To selvstændige skoler: Ny Holte Skole på Grünersvej med 0.-6. klasse og garanti 

for fortsat skolegang efter 6. klasse på Dronninggårdskolen og Dronninggårdskolen 

på Rønnebærvej med 0.-9. klasse. 

Partierne beder forvaltningen udarbejde ligeværdigt materiale, som oplyser om fordele og 

ulemper ved begge modeller. 

Uanset model skal der fortsat være fælles SFK for de to skoler, placeret på Ny Holte Skole. 

Læg dertil, at der skal ske væsentlige bygningsmæssige forbedringer af 

Dronninggårdskolens bygninger efter mange års underprioritering. Det afsætter vi samlet 30 

millioner til i årene 2023, 2024 og første halvår af 2025, ligesom der skal være god tid til at 

gå i dialog med forældre, elever, medarbejdere, bestyrelse og ledelse om den gode 

overgang, som både elever, forældre og medarbejdere kan se sig selv i. Der inviteres i 

umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelse til dialogmøde på skolen, da vi ønsker at sikre 

tryghed om forandringen. 

Umiddelbart efter beslutning laves der en procesplan for implementering. Partierne er enige 

om, at det skal ske så hurtigt som muligt, men at der samtidig ikke bliver tale om en forhastet 

proces, med de implikationer en sådan kan have. 
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Hvis model 2 vedtages, er partierne er enige om at tilføre 0,6 millioner kr. til Ny Holte Skole 

fra skoleåret 2023/2024 og herefter 2 millioner kr. om året til dækning af ekstra 

omkostninger. Dette beløb er indregnet i ovenstående budget til ledelse. Skulle model 1 

blive vedtaget, er partierne enige om at mødes i budgetforligskredsen med henblik på 

udmøntning af pengene. Ved valg af model 2 er partierne enige om som førsteprioritet at 

ansøge om at etablere ét fælles skoledistrikt for Holte-Øverød-området, ligesom der p.t. 

behandles en ansøgning om det samme for Birkerød-området. Som alternativ hertil er 

partierne enige om løbende at tilrette skoledistrikter, således at der sikres en robust økonomi 

at drive den gode skole for. 

Partierne er enige om at igangsætte en analyse samt forældre- og medarbejderdialog om 

den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne. I analysen skal indgå vurdering af, hvad 

det kræver af anlægsudgifter at etablere optimale fysiske rammer for eleverne. Partierne bag 

denne aftale er enige om at sætte sig sammen og finde en løsning herpå senest i 1. kvartal 

2023. 

Partierne er enige om at igangsætte et arbejde med at undersøge elevgrundlaget for et 10. 

klassetilbud i Rudersdal. I dette arbejde skal indgå en politisk drøftelse om profil, målgruppe, 

placering mv. Spørgsmålet tages op til budgetforhandlingerne for budget 2024. 

Lærerne er nøglen 

Skolerne i Rudersdal skal være kendte som attraktive og kreative arbejdspladser med en 

tydelig og inspirerende ledelsesstil. Vi vil sikre gode, fleksible og udviklende rammer om det 

at være lærer i Rudersdal Kommune. 

Vi ønsker derfor at indgå i forhandlinger med Danmarks Lærerforening om en ny 

arbejdstidsaftale. Budgetpartierne er enige om, at retningsgivende principper for den nye 

aftale skal være øget fleksibilitet og tid til lærerne, og at den skal være konkurrencedygtig i 

forhold til tiltrækning af lærere. Det betyder bl.a., at vi ønsker, at tilstedeværelseskravet 

afvikles, og at vi ønsker det gennemsnitlige årstimetal reduceret. Dette gøres i kombination 

med, at vi søger om at forkorte skoledagen for eleverne med henblik på at etablere 2-

lærerordninger, alternativt at vi bliver frikommune på området. Der reserveres i 2023 2,9 

millioner kr. til dette, stigende til 7 millioner kr. i 2024. 

Vi ønsker at nedbringe antallet af vikartimer på skolerne, og at flere af vikartimerne læses af 

uddannede lærere eller lærerstuderende. Ligeledes beder vi forvaltningen om, inden for de 

eksisterende økonomiske rammer, at facilitere et onboarding-program for uuddannede 

vikarer tilknyttet skolerne i Rudersdal, således at den faglige kvalitet sikres bedst muligt. 

Styrkelse af det kreative samt samarbejde med forenings- og erhvervslivet 

Skolerne skal understøtte elevernes nysgerrighed og udvikle en stærk faglighed, dannelse 

og kreativitet hos eleverne. Af forældretilfredshedsmålingen fremgår det klart, at der er et 

ønske om en styrkelse af de kreative-musiske kompetencer. 
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Budgetpartierne er derfor enige om at styrke Rudersdal Musik- og Billedskole med 500.000 

kr. ekstra årligt, øremærket initiativer til at fremme musikken i folkeskolen. 

Budgetpartierne ønsker, at der arbejdes videre med Åben Skole, hvor det lokale forenings- 

og erhvervsliv bliver en aktiv del af hverdagen, og virkeligheden på den måde inviteres ind i 

skolen, eller skolen inviterer sig selv ud i virkeligheden. Budgetpartierne er i den forbindelse 

enige om, at kommunen i den forbindelse naturligvis også stiller sig selv til rådighed for 

besøg på kommunale institutioner. 

Budgetpartierne er enige om at forkorte skoledagen, hvis muligt. Det giver mere plads til 

elevernes fritidsliv. Den konkrete udmøntning heraf skal ske i sammenhæng med en ny 

lærertidsaftale og efter dialog med skolebestyrelser, forældreråd og skoleledere. 

Partierne ønsker at styrke elevernes kendskab til naturen, der omgiver os. Derfor afsættes 

der 300.000 kr. til styrkelse af Naturskolen, med henblik på at flere børn og unge fra 

Rudersdal kan komme på Naturskolen. 

Genoprettelse af hjælp til børn med særlige behov 

Budgetpartierne er enige om at understøtte implementering af kommunalbestyrelsens netop 

vedtagne handleplan med 10 millioner kr. i 2023 faldende til 5 millioner kr. i 2026. Midlerne 

skal gå til både genopretning af selve PPR samt til dagtilbud- og skoleområdet. Midlerne 

skal dels anvendes til opnormering i PPR- og myndighedsområdet, dels anvendes til at 

indhente det efterslæb i socialpædagogisk bistand og behandling, der som følge af 

kammeradvokatens undersøgelse er konstateret behov for over for sårbare børn. Det er 

forventningen, at den samlede genopretning vil have positiv effekt og på sigt nedbringe 

behovet for mere indgribende indsatser. 

Herudover skal der udvikles nye typer af tilbud, som i højere udstrækning tilgodeser børn og 

unges behov i både dagtilbud og skole. Dette kan være i form af de såkaldte mellemformer, 

som hverken er et alment tilbud eller et specialtilbud, men derimod et fleksibelt tilbud, hvor 

specialpædagogikken i samspil med almenpædagogikken skaber nye tværfaglige løsninger. 

Hertil skal der være særligt fokus på at understøtte indsatsen mod dysleksi (ordblindhed) 

yderligere. Det afsætter forligspartierne 5 millioner kr. til, som udmøntes igennem 

kronebeløbet pr. elev.  

Gode fysiske rammer 

Der er et stort efterslæb på vedligeholdelse af folkeskolerne i Rudersdal, både udvendigt og 

indvendigt. Dette efterslæb skal indhentes. Partierne er derfor enige om, at der i 2023 skal 

laves en langsigtet renoveringsplan for folkeskolerne, således at igangsættelse af 

nødvendige renoverings- og klimaforbedrende tiltag ikke er afhængige af de enkelte års 

budgetforhandlinger. Partierne er enige om at etablere læringsmiljøer på Søholmskolen 

skoleafdeling Toftevang og Ravnholmskolen skoleafdeling Nærum. 

Med denne budgetaftale prioriterer vi 40 millioner kr. til renovering på skolerne. Pengene 

fordeler sig med samlet 30 millioner kr. i årene 2023, 2024 og 2025 til Dronninggårdskolens 

bygninger, så man kan tage imod den samlede udskoling, og 10 millioner kr. i skoleåret 
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2023/2024 til de øvrige skoler: Trørødskolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov 

Skole og Skovlyskolen. Heraf finansieres de 5,4 millioner kr. ved de i forvejen afsatte midler. 

Pengene udmøntes ud fra elevtal til skolebestyrelsernes disposition. Budgetpartierne er 

enige om, at beløbet ikke er fuldt dækkende, og er derfor enige om at genbesøge dette 

spørgsmål løbende ved kommende budgetforhandlinger. 

Særligt for de store investeringer på Dronninggårdskolen er partierne enige om at afsøge 

mulighederne for at indgå OPP-ordning herom. 

Kulturområdet – prioritering af foreningerne 

For at skabe råderum til det økonomiske løft af folkeskolerne samt 

genopretningsplanen vedrørende sårbare børn har det været nødvendigt at se på en 

række effektiviseringsforslag på kulturområdet. Samlet er der fundet effektiviseringer 

for 3.908.000 kr. i 2023 stigende til 5.636.000 kr. i 2024 og frem. 

Partierne har været enige om så vidt muligt at undgå at ramme de frivillige 

foreninger, herunder særligt børn og unge. 

Besparelserne vil primært vedrøre administrative indsatser. Men enkelte 

konsulentopgaver mv. bortfalder også, fx videreudvikling af RudersdalRutens 

Univers. 

Men der er også plads til nye initiativer på kultur- og fritidsområdet. 

I 2023 er det 80-året for de danske jøders flugt til Sverige. Det estimeres, at omkring 

200 flygtede til Sverige via Vedbæk. Partierne er enige om, at der i den forbindelse 

skal rejses et mindesmærke i Vedbæk. Partierne er enige om at bruge de opsparede 

midler på kunstindkøbskontoen til dette i tillæg til de midler, der er til kunstindkøb i 

2023.   

Med denne budgetaftale sikrer vi permanent finansiering af Teatermejeriets 

fritidstilbud, omend med et lavere tilskud. 

Vi vil gerne sikre, at det er attraktivt at være ung i Rudersdal. Derfor gør vi Ung i 

Rudersdals Klubtilbud i Vedbæk permanent, hvilket der afsættes 350.000 kr. til årligt. 

Vi ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2023 drøfter åbningstider for biblioteker og 

svømmehaller med henblik på at sikre, at der er åbent, når borgere og foreninger har 

brug for det, samtidig med at vi kan reducere energiforbruget. 

Der skal være bedre mulighed for at dyrke sport i Rudersdal – også om vinteren. 

Derfor er partierne enige om at afsætte 11 millioner kr. til kunstgræs på Rundforbi 

Stadion i 2025. Dette er med forbehold for, at det kan gøres uden negative 
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miljømæssige konsekvenser. Der skal ske afklaring heraf inden for første halvår af 

2023. Hvis det ikke er muligt at etablere kunstgræsbanen, forbliver midlerne på 

idrætsområdet til udmøntning af forslag fra Idrætshandleplanen. 

Partierne er enige om, at der skal afsøges mulighed for at gøre brug af OPP i 

forbindelse med etablering af Holte Hal 3 og en helhedsplan for området omkring 

Birkerød Idrætscenter. 

Der afsættes 50.000 kr. årligt til øget tilskud til BROEN’s Fritidsforstærkning. 

Partierne er enige om at drøfte Gl. Holtegaards fremtid i første halvdel af 2023 i 

Kultur- og Fritidsudvalget og Budgetforligskredsen. Når der foreligger en ny 

valuarvurdering af Gl. Holtegaard, fremlægges der en sag for kommunalbestyrelsen 

om beslutning om yderligere underskudsgarantiens størrelse. 

Hvis der bliver luft i anlægsrammen, så fremrykker vi ombygningen af 

Søndervangshallen.  

En ny sundhedspolitik og bedre hjælp til pårørende 

Rudersdals nuværende sundhedspolitik er ti år gammel. Der er behov for en 

opdateret sundhedspolitik. Partierne er derfor enige om, at der i regi af Social- og 

Sundhedsudvalget i 2023 igangsættes et arbejde med at udarbejde en ny 

sundhedspolitik for Rudersdal Kommune. En ny sundhedspolitik bør tage 

udgangspunkt i Sundhedsprofilen, herunder særligt børn og unges mentale trivsel. 

Arbejdet skal ske med inddragelse af relevante parter og koordineret med Børne- og 

Skoleudvalget. 

Vi er enige om, at der skal udvikles en pårørendepolitik i Rudersdal. Pårørende skal 

ses som en ressource – ikke en arbejdskraft. Politiken skal tage afsæt i 

ældreområdet, men er ikke begrænset til ældre, idet både børn, unge og voksne er 

pårørende. Det forventes at bl.a. Handicaprådet, Seniorrådet og Ældresagen 

involveres aktivt i udarbejdelsen. I politikudviklingen skal spørgsmålet om en 

pårørendevejleder behovsafdækkes, ligesom profilen herpå skal drøftes. 

Energioptimeringer og adgang til naturen 

Der er pres på energiforsyningen, og partierne tager den aktuelle situation, udløst af 

Ruslands angreb på Ukraine, meget alvorligt. 

Partierne er enige om at fastholde et markant pres på Norfors og Holte Fjernvarme i 

forhold til at få udrullet fjernvarmen i Rudersdal hurtigst muligt. Partierne bekræfter, 

at Rudersdal som virksomhed som altoverskyggende udgangspunkt skal svare 

positivt, når der kommer forespørgsel om tilslutning af kommunale ejendomme til 
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fjernvarmenettet. Vi fortsætter ligeledes med at energioptimere Rudersdals 

bygninger og drift. 

Partierne er enige om, at overløb til søer, åer og Øresund skal standes. Derfor er 

partierne enige om at arbejde efter en tidshorisont på 30 år for udrulning af 

separatkloakering i Rudersdal, hvilket er den tidsmæssigt hurtigste horisont. 

Partierne er enige om løbende at vurdere, om der skulle komme nye data og 

teknologier, som vil kunne gøre udgifterne hertil lavere, idet at endemålet om at 

standse overløb ikke er til diskussion, da vi ønsker at levere en bedre natur videre til 

næste generation, end den vi selv overtog. 

Vi ønsker at forbedre badevandskvaliteten i Vedbæk ved at gå i dialog med Novafos 

omkring rensningsanlæggets udløb i Øresund. 

Rudersdals natur er fantastisk. Vi er beriget med store skovområder. Mange søer, 

åer og vandløb. Og så har vi Øresund. Det skal vi passe på. Men vi skal også kunne 

nyde og opleve naturen. Og så er partierne enige om i 2023 at afsætte 0,3 millioner 

kr. til flere bænke og skraldespande i tilknytning til naturområderne. Dette skal ske 

som led i et borgerinddragende projekt, “Ønskebænke”, hvor borgere kan komme 

med gode forslag til, hvor der er brug for en bænk og en skraldespand. Den 

efterfølgende drift og vedligehold skal håndteres inden for det i dag eksisterende 

budget. 

I 2024 er partierne enige om at afsætte 185.000 kr. til at anlægge en stiforbindelse i 

Dumpedalen – dette under forudsætning af godkendelse fra de relevante 

fredningsmyndigheder. 

Vi har vedtaget en ambitiøs klimahandlingsplan, og vi ønsker at gå foran og tage 

vores del af ansvaret for at nedbringe Rudersdals klimaaftryk. I alt bruger vi mere 

end 20 millioner kr. til direkte klima- og miljøtiltag. Deraf har vi hvert år afsat 5 

millioner kr. til implementering af klimahandlingsplanen. Vi ønsker nu at komme 

videre, ved at der implementeres en CO2-pris i kommunens indkøbspolitik fra andet 

halvår af 2023. I 4. kvartal 2023 nedsættes Rudersdals Klimaråd. 

Vi er enige om, at der ved kommunalt nybyggeri og renovering skal arbejdes med 

højeste bæredygtighed og med genbrug. Herunder også med brug af solceller, hvor 

det giver mening. 

Kortere sagsbehandlingstider på byggesager 

Vi skal værne om de miljøer, der kendetegner villavejene i kommunen. Derfor er der 

brug for, at Byplanafdelingen har de nødvendige ressourcer til at kunne håndtere det 

store antal bygge- og lovliggørelsessager, der er. Det er for borgere frustrerende, når 
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en byggesag tager for lang tid, og det krænker retsbevidstheden, når en 

lovliggørelsessag trækker ud. Derfor er vi enige om at afsætte 4 millioner kr. i 2023 

faldende til 3 millioner kr. i 2025 og frem til en særlig indsats for at nedbringe 

sagsbehandlingstiden. 

Vi hæver gebyret for byggesagsbehandling svarende til 200.000 kr. årligt. 

Borgerrådgiver 

Partierne er enige om at fortsætte med at have en borgerrådgiver, men at 

vedkommende skal referere direkte til kommunalbestyrelsen og således være 

uafhængig af forvaltningen. Det giver ligeledes mulighed for, at borgerrådgiveren kan 

indgå i samarbejder med andre kommuners borgerrådgivere. 

Finansieringen på de 0,6 millioner kr. skal direktionen finde inden for deres ramme. 

Opfølgning på budgettet 

Denne budgetaftale er indgået i en økonomisk usikker tid. Særligt de stigende 

energi- og materialepriser gør kommunens økonomiske situation usikker. 

Derfor er partierne enige om at mødes i budgetforligskredsen i forbindelse med de to 

store budgetopfølgninger samt efter behov til en status på kommunens økonomi og 

udmøntning af denne aftale, herunder at tage stilling til, om der ud fra den aktuelle 

situation er behov for at foretage justeringer af dette budgetforlig. 

 

 

Rudersdal 30. september 2022 

 

 

________________      ________________ 

Ann Sofie Orth,      Christoffer Buster Reinhardt, 

Borgmester       Det Konservative Folkeparti 
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________________      ________________ 

Jens Ive,       Kristine Thrane, 

Venstre       Socialdemokratiet 

 

 

 

 

________________      ________________ 

Court Møller,       Anne Christiansen, 

Radikale Venstre                Lokallisten 

 

 

 

 

________________      ________________ 

Dorte Nørbo,       Christoffer Emil Jexen, 

SF        Enhedslisten 


