
Sund økonomi og 
investering i velfærd

 Borgermøde om budget
 21. september



Borgmesterens budgetoplæg

Sund økonomi

Mere 
velfærd

Kloge 
investeringer  

i anlæg



Rammer for budget 

Tilfredsstillende kommunalaftale Vedligeholdelse af ejendomme

Statslig kompensation for Covid-19 
udgifter

Udligningsordningerne

Pres på velfærdsydelser

Regningen for Covid-19

Budgetter der holder

Konjunktur



Udfordringer med ejendomme

-0,7 mia. kr.
Udgift

1,4 mia. kr.

Afsat
0,7 mia. kr.

Udgift
1,4 mia. kr.

- 0,7 mia. kr.



…det er ikke kun penge op af lommen

Gode 
fysiske 
rammer

Mindre 
CO2

Bedre 
velfærd

Gang i be-
skæftigelsen



Flere penge til børn og ældre

2020:   4,2 mio. kr.

2021:   10,2 mio. kr.

2022:   10,2 mio. kr.

2023:   10,2 mio. kr.

2024:   10,2. mio. kr.

2020:    3,7 mio. kr.

2021:    4,5 mio. kr.

2022:    4,5 mio. kr.

2023:    4,5 mio. kr.

2024:    4,5 mio. kr.

2020:   0,67 mio. kr.

2021:   6,6 mio. kr.

2022:   7,2 mio. kr.

2023:   7,3 mio. kr.

2024:   7,56 mio. kr.

45 mio. kr. 21,7 mio. kr. 29,3 mio. kr.

Ældre Daginstitutioner Skole

2019:   0 kr. 2019:    0 kr. 2019:   0 kr.



Udvidelsesforslag

Udpluk af



Børn

Tildeling af dysleksiundervisning 
i ind- og udskoling

Sommerferiepasning lokalt i 

SFO og SFO-klub

Bedre normering i dagtilbud Udvidelse af legepladspulje

Tidlig indsats for børn og unge 
med tegn på mistrivsel eller 
funktionel lidelse

Inventar til Ølsted Skole

1 pædagog pr. 0. klasse i 2-7 
måneder



Voksne og ældre

Styrke hjemme-, syge- og 
ældrepleje

Stop for fastfrysning af 
aktivitetstilskud

TV til alle midlertidige pladser 
på plejecentre

Ergo- fysioterapi i Træning og 
Aktivitet

Etablering af skæve boliger til 
særligt udsatte borgere



Unge, kultur og idræt

Markant forøgelse af 
idrætspuljen

Kulturmetropolen 2021-2024Styrket SSP koordinering

Fuldtidsleder til musikskolen

Forøgelse af folkeoplysning og 
udviklingspuljen



Natur, miljø og veje

Øget biodiversitet på 
kommunale vejrabatter

Udvidelse af kystbeskyttelse 
ved stranden ved 
Nøddebohuse, Kongelysvej

Cykelstier

Midler til udarbejdelse af klima-
og bæredygtighedsstrategi



Ejendomme

Energibesparende investeringer

Ejendomsgennemgang  - afsat ca. 300 mio. kr. fra 2021-2024

Bygningsrenovering

Frederiksværk svømmehal

Hundested Hallen

Ny børnehave Natur og vej



Andre udvidelsesforslag

Uddannelse/kompetenceløft af 
medarbejdere

Styrkelse af analyse og 
økonomiafdeling



Reduktionsforslag

Udpluk af



Daginstitutioner og dagpleje

Omorganisering af 
gæstedagpleje og legestuer

Natur og Miljø

Reduktion af Miljøpuljen



Hjemme- og sygepleje

Sundhed

Justeret pakkestruktur i 
Hjemmeplejen

Sundhedsaftale

Reduktion i sygeplejens 
udviklingsopgaver



Effektiviseringer

Udpluk af



Effektiviseringer i alt – ca. 68.000 kr. i budgetperioden 2021-2024

Udpluk af effektiviseringer

Obligatorisk tidsbestilling i 
Borgerservice

Intensiv beskæftigelsesindsats

Handleplan 2021 på 
voksenområdet

Handleplan 2021 på 
børneområdet

Reduktion i brugen af eksterne 
vikarer



Opsummering

Budget 
2020

Store udgifter til 
ejendomsvedligeholdelse, 

men vi har en ansvarlig plan

Vi investerer i velfærden for 
børn, unge og ældre

Historisk sund økonomi og 
et godt fundament

Likviditeten er god, 
overskud på driften og 

god buffer til uforudsete udgifter



Tak for 
opmærksomheden


