
Budgetforslag 2022



Budgetprocessens grundlag, s. 6 

Befolkningsprognose s. 6 

Konjunkturer s. 6 

Pris- og Lønfremskrivning s. 7 

Budget 2022-2025 i hovedtal s. 7 

Rødovre Kommunes bevillingsregler s. 9 

Områdernes budgetbeskrivelser, s. 13 

 Administration og tværgående områder, s. 13 
 Arbejdsmarkedsområdet, s. 15 
 Byudvikling og Infrastrukturområdet, s. 17 
 Børne- og Familieområdet, s. 19 
 Dagtilbudsområdet, s. 21 
 Klima og Miljøområdet, s. 23 
 Kultur- og Fritidsområdet, s. 25 
 Skoleområdet, s. 27 
 Det Specialiserede Voksenområde, s. 30 
 Sundhedsområdet og Tandplejen, s. 33 
 Ældreområdet, s. 35 

Jordforsyning s. 39 

Fritidsområder s. 39 

Naturbeskyttelse s. 39 

Vandløbsvæsen s. 39 

Miljøbeskyttelse s. 39 

Diverse udgifter og indtægter, s. 39 

Fælles funktioner s. 40 

Kommunale veje s. 40 

Kollektiv trafik s. 40 

Forsyningsvirksomheder mv. s. 40 

Folkeoplysning s. 44 

Politisk organisation s. 44 

Folkeskolen s. 44 

Generelle bemærkninger 

Teknik- og Miljøudvalget 

Børne- og Skoleudvalget 

2



Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 45 

Dagtilbud til børn og unge s. 46 

Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 46 

Fritidsfaciliteter s. 51 

Folkeskolen m.m. s. 51 

Folkebiblioteker s. 52 

Kulturel virksomhed s. 52 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 54 

Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget s. 55 

Faste ejendomme s. 58 

Folkeskolen m.m., Udviklingscenter Skiftesporet s. 58 

Ungdomsuddannelser s. 58 

Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 58 

Tilbud til voksne med særlige behov s. 60 

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 62 

Sundhedsområdet s. 62 

Tilbud til ældre s. 64 

Fællesudgifter og administration m.v. s. 66 

Indtægter fra den centrale refusionsordning s. 66 

Førtidspensioner og personlige tillæg s. 67 

Kontante ydelser s. 67 

Faste ejendomme s. 71 

Folkeskolen m.m., Uddannelses- og erhvervsvejledning s. 71 

Ungdomsuddannelser, FGU s. 71 

Forebyggende foranstaltninger til børn og unge s. 71 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger, serviceudgifter s. 71 

Øvrige sociale formål s. 72 

Beskæftigelsesudvalget 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Social- og Sundhedsudvalget 

3



Politisk organisation s. 72 

Ungdomsuddannelser s. 72 

Tilbud til udlændinge s. 73 

Kontante ydelser s. 74 

Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger m.v. s. 75 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger, overførsler s. 77 

Teknisk Forvaltning s. 81 

Børne- og Kulturforvaltningen s. 81 

Social- og Sundhedsforvaltningen s. 82 

Stabsenhed – Politik og Kommunikation s. 83 

Ressource- og Serviceforvaltningen s. 83 

Kommunens finansiering – hovedkonto 07 og 08 s. 84 

Renter, kurstab og kursgevinster s. 84 

Tilskud og udligning s. 84 

Skatter s. 86 

Diverse finansforskydninger, aktiver og passiver s. 87 

Langfristet gæld s. 88 

Takster s. 90 

Hovedoversigt s. 99 

Bevillingsoversigt s. 102 

Tværgående artsoversigt s. 106 

Investeringsoversigt s. 108 

Oversigter 

Økonomiudvalget 

4



G
enerelle bem

æ
rkninger



Generelle bemærkninger 
Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et 
udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og 
afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til 
kommunens virksomhed i sin helhed. 

De generelle bemærkninger beskriver indledningsvist de overordnede forudsætninger i budgettet, herunder 
kommunens bevillingsregler. 
Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder. 

Budgetprocessens grundlag 
Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, 
Bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019). Nærmere regler om 
budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat i Bekendtgørelse om kommunernes budget- 
og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019). 

Økonomiudvalget godkendte den 10. februar 2021 de generelle retningslinjer og tidsplan for budget 2022. I 
overensstemmelse med disse retningslinjer har administrationen fremlagt et budgetoplæg til budgetforslag til 
Økonomiudvalget i juni-møderækken. 

Befolkningsprognose 
Budgettet bygger på Rødovre Kommunes befolkningsprognose. Befolkningsprognosen udarbejdes og 
præsenteres for Økonomiudvalget hvert forår. Prognosen bygger på forudsætninger om fødsler, dødsfald, til- 
og fraflytning og effekten af nyt boligbyggeri. 

Befolkningstal 
primo året 

Faktisk tal 

pr. 1. januar 

Faktisk tal 

pr. 1. januar 
Prognose 

Absolutte tal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-2 år 1.541  1.561  1.542  1.620  1.587  1.571 

3-5 år 1.560  1.559  1.666  1.742  1.730  1.699 

6-16 år 5.240  5.345  5.464  5.686  5.851  5.971 

17-24 år 3.599  3.504  3.388  3.574  3.574  3.613 

25-39 år 8.273  8.349  8.418  8.793  8.687  8.764 

40-64 år 13.156 13.385  13.565  13.977  14.190  14.415  

65-74 år 3.759  3.781  3.879  3.976  4.070  4.216 

75-84 år 2.485  2.568  2.645  2.737  2.788  2.839 

85+ år 1.078  1.067  1.085  1.102  1.118  1.130 

I alt 40.691 41.119  41.650  43.207  43.596  44.218  
Kilde: Rødovre Kommunes befolkningsprognose, marts 2021 

Konjunkturer 
Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter, og er fortsat præget af usikkerhed som følge af 
Covid-19 pandemien. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til 
forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og 
tilskudsordninger. Indkomstoverførslerne er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af 
konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner 
mv. Udgangspunktet er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet af
Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre
Kommune.
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Pris- og lønfremskrivning 
KL´s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunktet for udarbejdelse af budgetforslaget. Niveauet 
i Budget 2021 korrigeres for at bringe niveauet i overensstemmelse med den nu forventede udvikling. Det 
korrigerede 2021-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetåret 2022 og frem. 

KL skønner i juni 2021, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2021-2022 er på 2,0 pct. Lønudviklingen 
fra 2021-2022 skønnes også til 2,0 pct. Prisudviklingen fra 2021-2022 skønnes til 1,86 pct. Den gennemsnitlige 
pris- og lønudvikling i budgetoverslagsår 2023 ventes at være på 2,1 pct., og pris- og lønudviklingen i 2024 og 
i 2025 forventes at være på 2,4 pct. årligt. 

Budget 2022-2025 i hovedtal 

Driftsvirksomhed 
Der afsættes netto 3.071,5 mio. kr. til driftsvirksomhed i 2022. Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg 
fremgår af nedenstående oversigt: 

Nettodriftsudgifter i budget 2022-2025 

Mio. kr., 2022-P/L 2022 2023 2024 2025 

Teknik- og Miljøudvalget 100,2 97,7 95,5 94,5 

Børne- og Skoleudvalget 749,9 771,6 772,7 780,6 

Kultur- og Fritidsudvalget 81,9 81,5 81,5 81,5 

Social- og Sundhedsudvalget 1.209,2 1.229,3 1.243,1 1.256,8 

Beskæftigelsesudvalget 447,5 448,5 449,2 449,4 

Økonomiudvalget 482,8 487,8 498,3 498,7 

I alt 3.071,5 3.116,5 3.140,2 3.161,4 

Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet ”Oversigter”. 

Anlægsvirksomhed 
Der afsættes netto 199,7 mio. kr. til anlægsprojekter i 2022. Nettoanlægsudgifterne fordelt på dels udvalg, 
dels temaer, fremgår af nedenstående oversigter: 

Nettoanlægsudgifter i budget 2022-2025 fordelt på udvalg 

Mio. kr., 2022-P/L 2022 2023 2024 2025 

Teknik- og Miljøudvalget 54,3 130,6 109,4 96,8 

Børne- og Skoleudvalget 100,6 63,4 31,4 2,5 

Kultur- og Fritidsudvalget 10,5 13,5 14,3 13,8 

Social- og Sundhedsudvalget 27,3 10,7 12,5 0,0 

Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 

Økonomiudvalget 7,0 18,1 -79,3 6,5 

I alt 199,7 236,2 88,2 119,6 
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Nettoanlægsudgifter i budget 2022-2025 fordelt på temaer 

Mio. kr., 2022-P/L 2022 2023 2024 2025 

Cykelstrategi 9,3 24,8 8,9 8,0 

Støjhandleplan 5,0 11,0 9,0 10,0 

Vedligeholdelse og renovering 2,3 1,7 14,3 3,8 

Energirenovering 31,8 16,7 17,5 6,0 

Klimahandleplan og DK2020 20,0 62,0 58,0 32,0 

Indre boligveje og fortove 7,3 29,5 23,5 7,5 

Kapacitet og helhedsplaner for 
skoler og dagtilbud 99,1 63,4 31,4 2,5 

Ny idrætspolitik 10,0 13,1 10,0 10,0 

Plejecentrene 0,0 0,0 1,0 0,0 

Omdannelse af bykernen 12,7 8,0 -85,8 39,3 

Politiske prioriteringer generelt 2,2 6,1 0,5 0,5 

I alt 199,7 236,2 88,2 119,6 

Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet ”Oversigter”. 

Kasseopbygning 
Der budgetteres med en kasseopbygning på 13 mio. kr. i 2022, og for overslagsårene budgetteres der med 
kasseopbygninger på 16 mio. kr. i 2023, på 173 mio. kr. i 2024, på 101 mio. kr. i 2025. 

Budgetlovens krav om driftsbalance 
Budgetloven stiller krav om at der grundlæggende skal være overskud på den løbende drift i kommunens 
budgetter. Driftsbalancen er vist nedenfor. Driftsbalancen viser summen af driftsudgifterne (ekskl. 
forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter og indtægter fra skatter samt tilskud og 
udligning. Bemærk, at kravet om, at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af 
beregningen af driftsbalancen skal have et negativt fortegn, for at kravet er opfyldt. 

Driftsbalance i Budget 2022 (2023-2025) 

År Mio. kr. 

2022 -182

2023 -213

2024 -211

2025 -217

Note: - = Overskud på den løbende drift. Driftsbalancen beregnes som summen af driftsudgifterne (fratrukket 
forsyningsudgifter) samt nettorenter, skatter, tilskud og udligning. 
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Servicevækst og Betinget balancetilskud 
Rødovre Kommunes andel af serviceudgifterne kan beregnes, når de økonomiske forudsætninger bag 
økonomiaftalen er afklaret nærmere, herunder kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne 
til budgettet. 

En andel af kommunernes bloktilskud på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetlægger i 
overensstemmelse med den årlige økonomiske udgiftsramme, som regeringen og KL aftaler. Det er forudsat 
i budgettet, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på ca. 
21 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det er endvidere forudsat at der sker udbetaling af 1 mia. kr. som er 
betinget af, at kommunerne samlet budgetlægger inden for det aftalte anlægsniveau. Det svarer til 7 mio. kr. 
for Rødovre Kommune. 

Samtidighedsferie 
I forbindelse med overgangen til samtidighedsferien indefryses feriepenge. For at finansiere kommunens udgift 
til feriepenge er indarbejdet en varig reduktion på 0,4 pct. af kommunens lønbudgetter. 

Rødovre Kommunes bevillingsregler 
Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet 
nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes ”Principper for økonomistyring (regulativ for 
kasse- og regnskabsvæsen)”. 

Bevillingsregler – de overordnede regler og begreber 

Bevilling 
En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter 
inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er 
givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske 
udvalg. 

Bevillingsniveau 
Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har i forhold 
til udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage 
omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og 
udgangspunktet er nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten bagerst i 
budgetpublikationen i afsnittet ”Oversigter”, jf. også nedenfor. 

Bevillingsoversigten (jf. afsnittet om ”Oversigter” bagerst i publikationen) 

Bevillingsoversigten i budgettets afsnit ”Oversigter” viser kompetencefordelingen mellem 
Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. 
overskriften ”Bevilling” og overskriften ”Budget”: 

Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved 
budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse 
til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens § 40, stk. 2 giver dog mulighed for 
en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder. 

Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det 
enkelte udvalg kan disponere over hovedfunktionerne, og foretage omplaceringer imellem dem, så længe 
det sker inden for den til udvalget givne bevilling. 

Med mindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte 
hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de 
enkelte hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering. 
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3 typer bevillinger – drift, anlæg og finansielle 

Driftsbevillinger 
Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der 
sondres generelt mellem brutto – og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen 
alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. 
Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til 
en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en 
tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. 
Uanset nettobevilling vil det altid være en overvejelse, hvornår der er behov for fremlæggelse af en politisk 
sag. Det kan fx være på grund af størrelsen af nye udgifter eller indtægter. Det kan også være af 
indholdsmæssige hensyn, fx ved igangsættelse eller ændring af en aktivitet, herunder en vurdering af 
budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion. Se også afsnittet om bevillingsmæssige bindinger 
ovenfor. 
En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, 
gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå 
indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra 
kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet 
bruttobevillinger i de senere år. 

Anlægsbevillinger 

De udvalg der har anlægsbevillinger, har rådighedsbeløb til anlægsudgifter- og indtægter set under ét. De 
anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved 
særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen 
fremgår det af bevillingsoversigten (markeret med ***). De anlæg der er bevilget ved budgetvedtagelsen er 
markeret med *** i investeringsoversigten. 

I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de 
beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med 
henvisning til det rådighedsbeløb der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb 
til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges. 
Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års 
budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb før den resterende bevilling kan udnyttes. 
Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år) vil med fordel kunne 
etapeopdeles, så der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning. 
Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (fx anlægsbevilling til indtægt 
ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter der er forbundet med handlen). 

Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når 
anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter på 2 mio. kr. og derover. Evt. 
overskydende midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet. 

Bevillinger på de finansielle konti 

For nogle udvalg er fastsat én eller flere bevillinger på de finansielle konti. 

Bevillingsmæssige bindinger 
For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle 
bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. 
Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om 
bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige 
bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen. 

Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. 
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Rødovre Kommunes styringsområder 

Styringsområder på driften 
På driftssiden sondres mellem ”Aktivitetsstyret service”, ”Demografistyret service” og ”Overførsler”. 
Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt 
reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er 
fx idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. 
Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt 
reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er fx 
dagpasning, skoler og ældreomsorg. 

Overførsler er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved at områderne som 
udgangspunkt har sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart 
vanskeligere at styre end de øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontanthjælp og 
sygedagpenge. 

Anlæg 

Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i 
budgettet. Der sondres mellem skattefinansierede anlægsinvesteringer og brugerfinansierede 
anlægsinvesteringer. Der kan opnås låneadgang til bl.a. de brugerfinansierede anlægsområder under visse 
forudsætninger. Derudover kan der årligt efter ansøgning gives lånedispensation til særlige områder. 

Finansiering 

De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde. 

Tillægsbevillinger og overførselsadgang 

Tillægsbevillinger 
Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene 
Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens § 40, stk. 2 giver dog mulighed 
for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være 
positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter), negative (fx til 
uforudsete indtægter eller mindreudgifter), eller budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillinger, der 
overfører midler fra et budgetår til et andet kaldes også overførsler. 
Tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit. 

Omplaceringer 
Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger, i form af omplaceringer, i løbet 
af et budgetår. 

Overførselsadgang 

Driftsbevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt 
tillægsbevilling, kaldet en overførsel. 

Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. uforbrugte drifts- og 
anlægsmidler for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er det i kraft af 
overførselsreglerne, jf. nedenfor, tilkendegivet at der kan forventes tilladelse til overførsel. Der skal dog 
altid ske en politisk stillingtagen ved fremlæggelse af overførselssagerne. Muligheden for overførsel skal 
først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af 
overførselssagerne søges om særskilt overførsel på områder, der ikke er omfattet af overførselsreglerne. 

Overførselsregler på driftsområder der er omfattet af reglerne for overførsler 
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Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser forventede mer- og 
mindreudgifter i forhold til de givne bevillinger. Hvis der opstår en væsentligt merudgift eller mindreindtægt, 
udarbejdes der tillige en handleplan for afvikling af merudgiften/mindreindtægten. 
4 gange årligt modtager fagudvalgene en særskilt opfølgning på deres områder. Udvalgene og 
administrationen har generelt løbende mulighed for at foretage budgetneutrale omplaceringer, så længe 
det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer. 

For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i 
indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøb & Jura. Det er Indkøb & Juras 
opgave at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing. Aftaler over 5 år eller på mere 
end 500.000 kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget. 

Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende 
aftaler. Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2020 svarende til i alt 28,5 mio. kr. Heraf vedrører de 24 
mio. kr. finansiel leasing (dvs. at leasingen er en finansieringsform) og de 4,5 mio. kr. vedrører operationel 
leasing (dvs. at der alene opnås en brugsret). 

Løbende budgetopfølgning 

Uforudsete udgifter og indtægter 

Leasing 

Uforudsete udgifter og indtægter på driften 
Uforudsete driftsudgifter og driftsindtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel 
afholdes inden for budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne afholdes inden for andre dele af 
administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse 
til at afholde udgiften inden for andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en 
tillægsbevilling. Se endvidere afsnit om tillægsbevillinger. 

Overførselsregler vedr. anlæg 
Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste 
år. Hele det uforbrugte beløb kan søges overført. 

Overskud (mindreudgifter og merindtægter) på højst 3 pct. i alt af korrigeret budget kan overføres til 
efterfølgende regnskabsår, overskud på op til 100.000 kr. kan dog overføres fuldt ud. 
Hvis en enhen har underskud (merudgift eller mindreindtægt) skal der udarbejdes en genopretningsplan, 
hvis enheden låner over 3 pct. af næste års budgetramme. Dog kan der lånes op til 100.000 kr. uden 
genopretningsplan. Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens 
godkendelse hvert år i forbindelse med overførselssagen. 
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Områdernes budgetbeskrivelser 

Administration og tværgående områder 

Områdets strategiske fokus 

Rødovre er midt i en større befolkningsvækst og udbygning af kommunen, som kræver en fokuseret og klog 
kapacitetstilpasning, samt tæt kobling med finansiering og solid økonomistyring, således at den nødvendige 
likviditet er til stede. I forlængelse heraf ønsker administrationen at give kommunalbestyrelsen det bedst 
mulige grundlag for at træffe beslutninger, som fortsat kan sikre Rødovre Kommune en stabil og robust 
økonomi, som har kendetegnet kommunen i mange år. For at opnå dette arbejdes der systematisk ud fra 
fire principper;  

1. Nye muligheder for god service til borgerne,
2. Beslutning på baggrund af tal og fakta,
3. Fra akut til løbende vedligehold og
4. Vi skal løbende blive klogere.

Principperne skal bidrage til, at Rødovre Kommune bliver endnu bedre til at skabe og få øje på det 
økonomiske råderum. Nogle af vejene til at indfri de fire principper er at virkeliggøre visionen Sammen om 
Rødovre, øge vores digitalisering samt optimere kommunens indkøb og indtægter. Disse veje foldes mere 
ud nedenfor.  

Der er igangsat et stort kompetenceudviklingsprojekt, som skal virkeliggøre visionen Sammen om Rødovre, 
gennem udvikling og fornyelse af praksis og professionel identitet hos medarbejdere og ledere. Igennem 
forløbet skal kommunens medarbejdere og ledere blive stadigt bedre i stand til at skabe velfærd i samspil – i 
samspil med borgere og i samspil på tværs af organisatoriske grænseflader.  

I de kommende år vil der være særligt fokus på kommunikation med borgerne blandt andet via kommunens 
hjemmeside. Samtidigt er der også behov for at styrke kommunikationen, informationsdeling og 
sammenhængskraft internt i kommunen. Automatiseringer, administrative robotter, udnyttelse af kunstig 
intelligens og VR-briller er nogle af de grundlæggende elementer i yderligere digitalisering af 
kerneopgaverne. Vi har også en ambition om at drive en udvikling i retning af mere datadreven kommune 
og bedre udnyttelse af de indsigter, som data giver os. 

Vi igangsætter et arbejde med at afdække mulighedsrum og potentialer i forhold til en optimering af 
kommunens indkøb med afsæt i tre fokusområder; Bæredygtigt indkøb, Indkøb som en del af 
kerneforretningen og Professionalisering af indkøb.  Afdækningen vil bl.a. synliggøre hvilke kompetencer og 
tilpasninger en optimering af kommunens indkøb og indkøbsfunktion vil kræve, så der kan træffes beslutning 
om en mere strategisk tilgang.  

Forslag til ændringer på området 

Tjenestemandspensioner - budgettilpasning 
Udgifter til tjenestemandspensioner, hvor de faste løbende udbetalinger til pensionerede og tidligere 
ansatte tjenestemænd i kommunen siden 2019 er steget markant, uden budgettet er blevet reguleret 
tilsvarende. 

Stigning i bidrag til AES  
Kommunen betaler som arbejdsgiver et fast administrationsbidrag pr. medarbejder til Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring. Budgettet tilpasses faktisk udgiftsniveau for 2020. 

Budgettilpasninger på forsikringer, arbejdsskader, administrationsbidrag og IT 
Stigende kommunale udgifter bl.a. som følge af forøgelser af bygningskapacitet, tilpasning til faktisk niveau af 
arbejdsskader, ændret fordeling af bidrag mellem kommunerne, nyt administrationsbidrag til Senior-
pensionsenheden, over-udmøntning af besparelse fra budget 2019, udgifter til Teams-licenser, og 
merudgifter til IT-systemet NemØkonomi. 
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Styrket hjemtagning af momsrefusioner samt el- og vandafgifter - økonomikonsulent 
Der ønskes et øget fokus på at hjemtage momsrefusion samt refusion af el- og vandafgifter til 
kommunekassen. Set i lyset af kompleksiteten i lovgrundlaget både i forhold til Skattestyrelsen og Indenrigs- 
og boligministeriet, forudsætter det en dedikeret ressource samt særlige kompetencer. Der foreslås derfor 
tilført en årlig lønsum på 0,6 mio.kr. til ansættelse af en konsulent med de nødvendige kompetencer. Det 
vurderes, at denne indsats vil medføre en gevinst på indtægtssiden på i alt omkring 4 mio. kr. det første år, 
og at udgiften som minimum vil være selvfinansierende herefter. 

Udbud af ERP-system (økonomi, løn mv.), anlægsinvestering 
Kommunens ERP-system (økonomi, debitor, personale, løn m.m.) skal i udbud, da vores nuværende 
kontrakt udløber medio 2023, og der ikke er mulighed for yderligere forlængelse. Anlægsudgiften er et 
foreløbigt skøn baseret på udgiftsniveauet ved sidste udbud i 2012.   

Digital servicestrategi ”Det skal være let at være digital borger i Rødovre”– anlæg 
Der foreslås under overskriften ”Det skal være let at være digital borger i Rødovre” iværksat et tværgående 
udviklingsprojekt, hvor det primære fokus er udvikling og optimering af RK.dk, de decentrale websites samt 
selvbetjeningsløsninger. Projektet vil også have fokus på strategiske tiltag, som hænger sammen med 
kontaktcenteret. Hensigten er at skabe gode digitale løsninger, der giver borgeren nem og god service – og 
som også hænger sammen med den betjening, der sker i kontaktcenteret. Projektet sigter mod at anskaffe 
en fælles platform til både intranet og hjemmesiden. 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Administrationsområdet, drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Tjenestemandspensioner - budgettilpasning 1,5 1,9 1,8 2,4 Væsentlig ændring 

Stigning i bidrag til AES 1,1 1,1 1,1 1,1 Væsentlig ændring 

Budgettilpasninger på forsikringer, arbejdsskader, 
administrationsbidrag og IT 

3,4 2,9 3,1 3,1 Væsentlig ændring 

Styrket hjemtagning af momsrefusioner samt el- 
og vandafgifter - økonomikonsulent 

0,6 0,6 0,6 0,6 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området 6,6 6,6 6,6 7,2 

*) Reduktionen vedr. momsrefusioner og el- og vandafgifter indarbejdes som en negativ pulje på finansielle poster til 
efterfølgende administrativ udmøntning på de relevante dele af driftsbudgetterne. 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Administrationsområdet, finansielle konti 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Gevinst på finansiel momskonto ved Styrket 
hjemtagning af momsrefusioner samt el- og 
vandafgifter - økonomikonsulent 

-4,0 -0,6 -0,6 -0,6 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området -4,0 -0,6 -0,6 -0,6
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Samlede forslag til ændringer af budgettet på Administrationsområdet, anlæg 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Udbud af ERP-system (økonomi, løn mv.) 1,0 2,5 0,0 0,0 Anlæg 

Digital servicestrategi – ”Det skal være let at være 
digital borger i Rødovre” - anlægsinvestering 

0,0 1,5 0,0 0,0 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området 1,0 4,0 0,0 0,0 

Arbejdsmarkedsområdet 

Områdets strategiske fokus 

Ny beskæftigelsespolitik, Sammen med borgeren – Sammen med virksomhederne, er vedtaget i sommeren 
2021. I forlængelse heraf vægtes forsat den gode samtale og samarbejdet med borgeren, samt kvalitet i 
sagsbehandlingen, herunder hurtig afklaring af borgere med langvarig forsørgelse. Samarbejdet med 
virksomhederne skal samtidigt medføre, at flere borgere får plads på arbejdsmarkedet – også på særlige 
vilkår med de rette skånebehov. 

Den nye beskæftigelsespolitik sætter en ambitiøs politisk ramme for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre 
Kommune. Der er fokus på at udvikle de enkelte indsatser i et tæt samarbejde med borgere og 
virksomheder, der målrettet hjælper borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. 

I forlængelse af Førtidspensions- og fleksjobreformen i 2014 har Jobcentret vægtet den helhedsorienterede 
og koordinerede sagsbehandling. Antallet af borgere i ressourceforløb og fleksjob har derfor, også i 
Rødovre, været stigende. Det foreslås, at der nu investeres i ressourcer til sagsbehandling, med henblik på 
hurtigere afklaring af det fremtidige forsørgelsesgrundlag.  

Det strategiske fokus på beskæftigelsesområdet retter sig generelt mod færrest muligt i offentlig forsørgelse 
på kort sigt. Dette indebærer også, at indsatsen og ressourcerne søges anvendt med størst mulig effekt. 
Det vurderes løbende, om effekten kan øges ved investeringer målrettet specifikke områder, mod 
forventede mindre udgifter til forsørgelse. Med henblik på at modvirke langvarig forsørgelse, anvendes 
ressourcer desuden på opkvalificering af ledige, trods at dette medfører længere periode på forsørgelse på 
kort sigt. 

Forvaltningen foreslår, at investeringen gennem 2020 og 2021 i mindre sagsstammer for jobparate 
kontanthjælpsmodtagere, mod færre udgifter til forsørgelse, gøres permanent på baggrund af effektmålinger. 
Der har under pandemien været gode erfaringer med udvikling af et mere digitalt Jobcenter. Det er 
ambitionen at fortsætte denne udvikling, såfremt det bliver muligt. Pandemien, og den deraf følgende 
stigning i antallet af ledige, er omfattet af en helt særlig indsats, der må forventes at pågå i hele 2021 og 
2022.  

Arbejdsmarkedsområdet står over for den udfordring i 2022 og frem, at der i aftalen om tidlig 
tilbagetrækning (den såkaldte Arnepension) er varslet en reduktion i økonomien til beskæftigelsesindsatsen i 
kommunerne på i alt 1,1 mia. kr. Dette svarer til ca. 2 mio. kr. i 2022 og yderligere 5 mio. kr. i 2023 for 
Rødovre. Besparelsen er dog endnu ikke konkret udmøntet fra Statens side og derfor ikke indarbejdet i 
budgetoplægget. Når finansieringen af den nye pensionsordning er endeligt afklaret, vil Forvaltningen 
fremlægge en sag med de mulige konsekvenser for arbejdsmarkedsindsatsen i Rødovre Kommune. 
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Forslag til ændringer på området 
Investering i mindre sagsstammer for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Videreførelse fra 
2020/2021 
De lovpligtige opgaver i Jobcentrene lægger beslag på betydelige ressourcer i samarbejdet med ledige. 
Mængden af disse, og ofte også det antal borgere den enkelte sagsbehandler skal betjene, kan medføre, at 
kvaliteten i samarbejdet med den ledige ikke altid står mål med det ønskede i Rødovre Kommune. Det kan 
betyde ringere service og resultater. En række kommuner, her i blandt Rødovre, har derfor investeret i 
flere sagsbehandlere, mod en forventet mindre udgift på forsørgelse. I Rødovre investerede 
Kommunalbestyrelsen i budget 2020 i et 2 årigt forsøg på større effektivitet for jobparate 
kontanthjælpsmodtagere. Dette ved ansættelse af to medarbejdere, der varetager hyppigere samtaler 
samtidigt med virksomhedsrettet indsats, der løbende omfatter 25 ledige. Det skulle skabe målbare bedre 
resultater svarende til 1,5 mio. kr. netto i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 i færre udgifter til forsørgelse. 

Den markante stigning i ledigheden i marts 2020, som følge af pandemien, medførte dog at disse 
medarbejdere, i den første bølge, dels måtte indgå i den lovpligtige indsats, og dels fik suspenderet de 
beskæftigelsesrettede redskaber. Medarbejderne kunne således først få fuld effekt af indsatsen i perioden 
juni til december 2020, hvor samfundet igen blev lukket ned og beskæftigelsesindsatsens redskaber igen 
suspenderet. Jobcentret har dog effektmålt på denne indsats sammenlignet med normalindsatsen fra 
1.1.2020 til 28.2.2021. De to medarbejdere har fået visiteret de nye ledige, som i normalindsatsen, og har i 
perioden en effekt på 59,5 % mod 31,9 % i normalindsatsen. Antallet af jobparate ledige steg som følge af 
pandemien fra 280 fuldtidspersoner til 315, men er efterfølgende faldet til 270 i december 2020/januar 
2021. Forvaltningen foreslår på baggrund af effektmålingen, at investeringen indgår som en varig del af 
budgettet. 

Konjunkturvurdering, Beskæftigelsesudvalget   
Budgetlægningen af udgifterne til forsørgelse og beskæftigelsesindsats – det konjunkturstyrede område – er 
i en årrække sket efter principper, hvor der primært tages bestik af det senest afsluttede regnskabsår 
sammenholdt med forventningerne til udviklingen i antallet af forsørgede i budgetåret, der fremgår af 
regeringens Økonomiske Redegørelse (ØR). I vurderingen for budget 2022 tilfører rammeberegningen 10,1 
mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område, mens prognosen for de enkelte forsørgelsestyper giver en 
udgiftsstigning på 10,7 mio. kr. 

Styrket indsats for at nedbringe ledigheden for de forsikrede ledige grundet pandemien 
Stigningen i de konjunkturafhængige områder ligger primært på a-dagpenge. Det er vurderingen, at det i 
lighed med 2020 og 2021 vil være nødvendigt at prioritere ressourcer til ekstra sagsbehandlere for at sikre 
en god indsats for denne målgruppe. Derfor lægges der en étårig bevilling på 1,1 mio. kr. ind på konto 6 
(Økonomiudvalget). 

Konjunkturvurdering, SOSU - førtidspensioner 
Social- og Sundhedsudvalgets del af arbejdsmarkedsområdet vedrører primært førtidspensioner. Udgifterne 
er her steget mere end forudsat ved sidste års budgetlægning - primært på grund af, at der har været 
væsentligt flere tilkendelser af den nye seniorpension end forudset i løbet af 2020, hvor denne ordning blev 
sat i værk. Det forventes, at det høje niveau af nye tilkendelser er knyttet til iværksættelsen af ordningen og 
vil falde til et lavere niveau, når ordningen har fundet sit leje. Men det betyder, at udgiftsudviklingen starter 
fra et højere niveau end forudsat ved sidste års budgetlægning. Prognosen for området medfører en 
stigning, der er større end rammeberegningen giver plads til. En del at denne forskel skyldes, at afgangen af 
pensionister sker fra ordninger med høj statsrefusion (65%), men tilgangen sker til en ordning med lav 
refusion (ca. 20%). Dette er også årsagen til udgiftsstigningen i overslagsårene for førtidspensioner, jf. linjen 
” Konjunkturvurdering, SOSU – førtidspensioner” i tabellen nedenfor. 
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Samlede forslag til ændringer af budgettet på Arbejdsmarkedsområdet, drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Investering i mindre sagsstammer for 
jobparate kontanthjælpsmodtagere 

-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 Effektivisering 

Konjunkturvurdering, BEU 10,8 10,1 10,3 10,8 Væsentlig ændring 

Styrket indsats for at nedbringe 
ledigheden for de forsikrede ledige 
grundet pandemien 

1,1 0,0 0,0 0,0 Væsentlig ændring 

Konjunkturvurdering, SOSU - 
førtidspensioner 

13,4 15,3 18,2 20,5 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området 24,3 24,4 27,5 30,3 

Byudvikling og Infrastruktur området 

Områdets strategiske fokus 

Området Byudvikling og Infrastruktur indgår i Rødovrestrategien under miljømæssig bæredygtighed og 
økonomisk bæredygtighed. Der er fokus på en byudvikling og infrastruktur, som understøtter den grønne 
dagsorden og fremme borgernes sundhed. Herudover investeres der klogt og langsigtet for derved at 
sikre en bæredygtig økonomi med fokus på totaløkonomien. 

Cykelstrategien 
Cykelstrategien er under udarbejdelse med involvering af borgere i forskellige aldersgrupper og målgrupper 
ud fra en ”one size dosen’t fits all”-tilgang. Ligeledes er der involvering af skoleområdet og kommunen som 
virksomhed. Cykling er et meget konkret sted at starte for den enkelte borger, der ønsker at bidrage til 
den grønne omstilling. At skifte fra biler til cykler giver nogle signifikante gevinster i forhold til både støj, 
CO2-udledning og sundhed, og derfor er investeringer i cykelinfrastruktur, investeringer med et 
samfundsmæssigt meget positivt afkast.  

Langsigtede investeringer i aktivmassen 
Langsigtede investeringer i aktivmassen, som skaber forbedringer i hverdagsfunktionaliteten, er også 
bæredygtige investeringer. Ved kloge og rettidige indsatser begrænses ressourceforbruget, og der vil 
samtidig kunne tilføres dele af infrastrukturen en eller anden grad af fredeliggørelse og støj- reduktion, som 
det f.eks. er tanken omkring de gennemskærende veje. Udskiftninger af det materiel, som anvendes til at 
drive og vedligeholde infrastrukturen, vil også være kloge og langsigtede investeringer.  

Byplanlægning 
Ved byplanlægning kan Rødovre gøres mere CO2-neutral ved følgende: 

 Strategisk placering tæt på offentlig transport og cykelstier - af funktioner med mange brugere
(idrætsanlæg, store arbejdspladser m.fl.)

 Planlægning for placering af dagligvarebutikker ude i boligområder
 Ved planlægning og design skabe gode oplevelsesværdige stier, der gør det attraktivt at gå og cykle
 Sikre gode cykelparkeringsmuligheder (tørt, sikkert) ved nye boligområder og arbejdspladser samt

funktioner med mange brugere
 Sikre cykelparkeringspladser ved busstoppesteder (f.eks. omkring stoppestederne for den nye BRT-

linje)
 Sikre at der bruges genanvendte og bæredygtige materialer ved byggerier (ved lokalplanlægning)
 Sikre bevaringsværdige træer og stille krav om træplantning/genplantning i forbindelse med

lokalplanlægning.
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Forslag til ændringer på området 
Egen udførelse af projekterings- og tilsynsopgaver 
Effektivisering ved hjemtagelse af en del projekterings- og tilsynsopgaver ved anlægsprojekter på 
vejområdet, hvor udgifter til eksterne leverandører kan nedjusteres. Udgiften til de interne opgaver 
finansieres over anlægsprojektet. 

Synergieffekt ved busstoppesteder 
Det forslås at renoveringen og vedligehold af busstoppesteder på de gennemskærende veje fremadrettet 
håndteres samtidig med udlæg af udlægning af støjreducerende slidlag, hvor arbejdet fysisk udføres. Derved 
sikres en stor synergi og tilhørende besparelse. 

Besparelse på administration 
I forbindelse med effektiviseringsprojektet på de centrale administrative området blev Teknisk forvaltning 
tildelt en besparelse på godt 400.000 kr. i budget 2020. Imidlertid blev besparelsen udmøntet anderledes 
end forudsat, idet den forudsatte effektivisering først kan gennemføres fra 2022.  

Budgettilpasninger på ikke-fakturerbare byggesager, abonnementer, adgange til IT-systemer 
og sikkerhedsinspektion af legepladser 
Over tid er der sket en stigning i ikke-fakturerbare opgaver under byggesagsbehandling jf. bygnings-
reglementet, herunder til behandling af lokalplaner og lovliggørelse af kolonihaver. Udgiften til 
abonnementer og adgange stiger som følge af at Rødovre kommune nu har over 40.000 borgere, samt 
deltagelse i Gate21. Ifølge bygningsreglementet for legepladser, skal der årligt foretages en hoved-inspektion 
af offentlige tilgængelige legepladser, mhp. at minimere risikoen for ulykker på legepladserne i parker og på 
institutioner med offentlig adgang. 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur området, Drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Egen udførelse af projekterings- og 
tilsynsopgaver 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Effektivisering 

Synergieffekt ved busstoppesteder -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Effektivisering 

Besparelse på administration vedr. TF -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 Effektivisering 

Budgettilpasninger på ikke-fakturerbare 
byggesager, abonnementer, adgange til 
IT-systemer og sikkerhedsinspektion af 
legepladser 

0,8 0,8 0,8 0,8 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur området, Anlæg 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Pulje til cykelsti - udmøntning af 
cykelstrategi første år *** 

-16,5 10,0 -4,0 8,0 Anlæg 

Renovering af broer og tunneller 0,0 0,0 0,0 2,0 Anlæg 

Støjreducerende belægninger - 
kommunens gennemskærende veje 

10,0 1,0 -1,0 10,0 Anlæg 

Cykelstier og ensretning af Brandholms 
Allé  

0,0 0,6 4,0 0,0 Anlæg 

Renovering af stibelysning på 
Sneglehusbroen (Motorring 3) 

0,0 0,0 1,0 0,0 Anlæg 
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Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

ID Linjen – Slotsherrensvej (udsat et år) -0,6 -4,4 4,5 0,5 Anlæg 

Renovering af signalanlæg Roskildevej 0,0 0,0 1,0 0,0 Anlæg 

Tårnvej, analyse og disponering af 
vejanlæg samt forprojektering 

-1,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

Nyt signalanlæg - Egegårdsvej-Tårnvej 0,0 0,0 0,5 5,0 Anlæg 

Legeplads, Stadion- og Espelunden Park 
(udsat fra 2022/2023 til 2023/24) 

-1,3 0,0 1,3 0,0 Anlæg 

Stibelysning, Harrestrup Å (udsat et år) 0,0 -1,0 1,0 0,0 Anlæg 

Biodiversitet i parkerne *** 1,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

Ny genbrugsplads (fremrykket et år) 7,0 -7,0 0,0 0,0 Anlæg 

Hovedstrøget i Gartnerbyen -2,0 2,0 -39,3 39,3 Anlæg 

Ny materielgård (udsat et år) -6,0 6,0 0,0 0,0 Anlæg 

Øvrige udgifter og indtægter fra Business 
Case for Gartnerbyen 

0,0 0,0 -31,0 0,0 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området -9,4 7,2 -62,0 64,8 

Note: *** indebærer forslag om at investeringen straksbevilges ved budgetvedtagelsen. 

Børne- og Familieområdet 

Områdets strategiske fokus 

Børne- og Familieområdet i Rødovre Kommune ønsker at være blandt landets bedste med kontinuerligt 
fokus på høj kvalitet i sagsbehandlingen, og styrket borgerinddragelse med et udefra-og-ind perspektiv efter 
”sammen med borgeren” metodikken. Fokus på styrket medinddragelse understøttes af den kommende 
reform på børneområdet ”Barnet Først”. Af samme årsag er vi stolte af at Børne- og Familieafdelingen har 
indgået samarbejde med Socialstyrelsen og Børns Vilkår ”Styrket inddragelse af børn og unge i egen sag”. På 
den måde sikrer vi, at vi fortsat er et skridt foran.  

Børne- og Familieområdets økonomi har været under pres de seneste år. Dette skyldes til dels et voksende 
befolkningstal, oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævn (UKN) 2019 og ikke mindst Covid19. Pandemien 
har gjort situationen sværere for mange af vores børn og familier, fordi netværk har været begrænset, og 
adgang til ressourcepersoner som eksempelvis bedsteforældre, kammerater og fritidstilbud har været delvis 
stoppet. Det har betydet et generelt pres, hvor der har været behov for iværksættelse af mere indgribende 
foranstaltninger og opskalering af andre.  

På trods af stigningen i udgifter på området ligger Rødovre Kommune ikke højt i sammenligningerne med 
andre kommuner i eksempelvis ECO-nøgletallene. Både i regnskab 2019 og budget 2021 ligger Rødovre 
lavere end sammenligningsgruppen – henholdsvis 4 og 11 procent under gruppens niveau. Strategien er at 
arbejde aktivt med Indsatstrappen, det vil sige tidlig, forebyggende og mindst indgribende indsats.  

Dette vil vi gøre gennem 3 ben: nærhedsprincippet, rettidighed, høj faglighed. 
1) Nærhedsprincippet indeholder, at vi som hovedregel anvender kommunens egne tilbud, eller tænker
tilbud ind, som er i lokalområdet eller insourcer efter behov, og på den måde sikrer, vi er en agil
organisation således at kontakten til netværk og familie bevares.
2) Tidlig indsats handler om tidlig indsats ude på skoler og dagtilbud, som kræver en kontinuerligt
forebyggende tankegang på tværs af forvaltninger. På den måde sikrer vi, at udsatte borgere ikke kommer
længere ud i udsatte positioner senere hen i livet.
3) Høj faglighed og rettidighed. Rettighed handler om, at sikre borgers retssikkerhed, at kunne styre faglig
og økonomisk ansvarligt, sikre medinddragelse af børn og unge i egen sag, hvilket vi gør rigtig mange steder

19



i vores organisation og det skal vi holde fast i. Det er derfor vigtigt at sikre, at rammer for arbejdet kan 
sikre fastholdelse af dygtige medarbejdere. 

Forslag til ændringer på området 

Høj faglighed og rettidighed-  tilpasning af budgetgrundlag 
Der vurderes at være behov for en basisbudgetkorrektion på 6,2 mio. kr. årligt for 2022 og frem. Beløbet 
dækker dels tilbud til børn og unge med sociale behov og dels merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 
til familier med handicappede børn. I 2022 tilbageføres 0,5 mio. kr., som var afsat til ombygninger i 
forbindelse med etablering af ungdomsboliger, idet de forudsættes etableret på anden vis end antaget ved 
budgetlægningen.   

Den budgetmæssige udfordring i Børne og Familieafdelingen er særligt foranstaltninger, som pålægges 
kommunen fra det eksterne ungdomskriminalitetsnævn. Området er tildelt en engangsbevilling (4 mio. kr.) 
til at dække udgifter i 2021. Området er relativt nyt og er funderet i den nyere lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet. Der er indtil videre kun tildelt statslig kompensation på den nye lovgivning til ekstra 
sagsbehandlerressourcer (0,370 mio. kr. fra 2020 og frem). Langt størsteparten af udgifterne angår dog 
egentlige foranstaltninger. Den reelle økonomiske belastning i kommunerne vil blive evalueret via staten og 
KL. i 2024. Der vil derfor måske på sigt ske en yderligere kompensation.  

Fastholdelse af det faglige niveau i Familiehuset Elektravej 
De seneste år ses der er en stigning af borgere med behov for en tidlig, forebyggende indsats i form af 
familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og psykologisk udredning i Familiehuset. Konkret ses en 
stigning i visitering af sager til psykolog- og familiebehandling på ca. 10%. Dette skal også ses som et 
succeskriterie på, at vi er lykkedes med den tidlige opsporing- og forebyggende indsats. Men det har 
betydet en kontinuerlig tilpasning af metoder, omlægning af praksis og ikke mindst tilpasning af ressourcer 
at følge med den øgede efterspørgsel. For at kunne fastholde det faglige niveau i Familiehuset er det nu 
nødvendigt at tilføre medarbejderressourcer. 

Digital sagsstyring - implementering af Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) 
Høj kvalitet i sagsbehandlingen kræver digital understøttelse, som skaber overblik, retning og 
gennemsigtighed af både administrative sagsbehandlingsfrister og ressourceanvendelse.  
De årlige driftsomkostninger er 0,5 mio. kr. Herudover engangsudgifter (konvertering, konfiguration, 
uddannelse, nye arbejdsgange og organisatorisk implementering herunder projektledelse) som beløber sig til 
2,1 mio. kr.  

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Børne- og Familieområdet, drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Høj faglighed og rettidighed-  tilpasning af 
budgetgrundlag 

5,7 6,2 6,2 6,2 Væsentlig ændring 

Fastholdelse af det faglige niveau i 
Familiehuset Elektravej 

1,1 1,1 1,1 1,1 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området 6,8 7,3 7,3 7,3 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Børne- og Familieområdet, anlæg 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Digital sagsstyring på børne- og 
familieområdet – inkl. drift 

0,0 2,1 0,5 0,5 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området 0,0 2,1 0,5 0,5 
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Dagtilbudsområdet 

Områdets strategiske fokus 

Dagtilbudsområdet har fokus på fire overordnede strategiske indsatser:  
Høj pædagogisk kvalitet, minimumsnormeringer og rekruttering/kompetenceudvikling 

 Stigende behov for specialpædagogiske indsatser – tidlig indsats og børn i udsatte positioner
 Prognoser, kapacitet og helhedsplan for Dagtilbudsområdet
 Digitaliseringsstrategi

Høj pædagogisk kvalitet, minimumsnormeringer og rekruttering/kompenteceudvikling 
På Dagtilbudsområdet er der fokus på implementering af minimumsnormeringer, hvor Rødovre Kommune 
har vedtaget en hurtigere indfasning end på landsplan, og på høj pædagogisk kvalitet i Rødovre Kommunes 
dagtilbud. Høj pædagogisk kvalitet kræver dygtige pædagogiske ledere og medarbejdere. Dagtilbudsområdet 
står over for en rekrutteringsudfordring i de kommende år - en udfordring som alle Rødovres 
nabokommuner også oplever. Derfor skal Rødovre fastholde dygtige medarbejdere, fortsat udvikle 
kvaliteten samt tiltrække gode medarbejdere.  

Stigende behov for specialpædagogiske indsatser – tidlig indsats og børn i udsatte positioner  
Dagtilbudsområdet har i lighed med skoleområdet flere børn med særlige behov. Det stiller krav til 
medarbejderne, og behov for understøttelse og kompetenceudvikling i forhold til børn med særlige behov. 
Der ses samtidig en stigning i antallet af børn med behov for særlige pladser, de såkaldte 
”specialpædagogiske pladser og ressourcepladser” i dagtilbuddene. Udover ovennævnte specialindsatser, så 
visiterer Dagtilbudsområdet også børn til eksterne tilbud. Her ser udviklingen ud til at være stabiliseret i 
2020. Det skyldes i høj grad at udviklingen af kvaliteten i egne tilbud er øget og en højere udnyttelsesgrad af 
de interne specialpædagogiske pladser. 

Prognoser, kapacitet og helhedsplan for Dagtilbudsområdet 
Helhedsplan for anlægsinvesteringer på dagtilbudsområdet skal tage højde for kapacitetsbehovet, 
bygningsmassens stand og indvendige fysiske rammer samt muligheden for at sikre frokosttilbud i de tilbud, 
hvor forældrene ønsker det. Kapacitetsbehovet skal håndteres klogt, sådan at evt. overskydende kapacitet i 
de kommende år skal udfases strategisk både bygningsmæssigt og pædagogisk. Høj pædagogisk kvalitet 
stiller krav til de fysiske rammer for børn og personale, derfor vil en plan for opgradering af de fysiske 
læringsmiljøer blive en del af helhedsplanen.  

Digitaliseringsstrategi 
Der er netop udarbejdet en digitaliseringsstrategi for Dagtilbudsområdet. Målet er at kunne arbejde med 
digital dannelse hos børn og skabe gode overgange for børnene fra dagtilbud til skole, blandt andet med et 
nyt overgangsprojekt fra dagtilbud til skole på TekX. Derudover skal strategien understøtte, at 
kommunikation, udvikling og dokumentation sker med brug af digitale værktøjer. Forældresamarbejdet skal 
desuden kvalificeres gennem digitale platforme, som er udviklet til Dagtilbudsområdet, og som understøtter 
barnets leg, læring og udvikling. 

Forslag til ændringer på området 
Dagtilbud, demografi  
Området er demografifremskrevet. Det betyder, at rammen opskrives/nedskrives ud fra det forventede 
antal 0-5 årige i de kommende år. Børnetallet stiger fortsat, men ikke helt så meget som tidligere forventet, 
så en del af den tidligere indarbejdede stigning reduceres. 

Minimumsnormering – fra 1.1.2022 
Der er allerede afsat 3,4 mio. kr. til at indfase og fremrykke minimumsnormeringer et år tidligere i Rødovre 
end på landsplan. De 3,4 mio. kr. er afsat på baggrund af niveauet for indfasningen af 
minimumsnormeringerne i Finansloven for 2020. Med finansloven for 2021 blev forudsætningerne for 
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finansieringen ændret, blandt andet blev indfasningen af minimumsnormeringerne fremrykket. Samlet 
medfører ændringen, at der i 2022 kan tilbageføres 0,85 mio. kr., at der omvendt tilføres 0,47 mio. kr. i 
2023, og at der fra 2024 skal reduceres med 1,7 mio. kr. i forhold til de beløb der allerede er indarbejdet til 
sikring af fremrykningen. 
Med en yderligere forøgelse af budgettet på 2,15 mio. kr. i 2022, vil minimumnormeringerne være sikret 
budget til at gælde fra 1.1.2022. 
 
Forslag til ændringer på anlægsbudgettet 
Forslag til anlæg vedrører renovering af bygningsmassen, legepladser, arbejder i forbindelse med en 
sammenlægning af to institutioner samt opdeling af to legepladser af sikkerhedsmæssige årsager. Der er stor 
slitage på legepladser, der står udenfor i alt slags vejr. Det seneste år med Covid-19 har gjort slitagen 
større. Endelig er indarbejdet etablering af produktionskøkken i Islemark på baggrund af ønske om 
frokostordning.  
 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Dagtilbudsområdet, drift 

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Dagtilbud, demografi -4,7 -0,6 -4,5 -7,6 Væsentlig ændring 

Minimumsnormering – Fremrykning til 
1.1.2022 og konsekvensrettelse sfa. 
Finanslov 2021 

1,3 0,5 -1,7 -1,7 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området -3,4 -0,1 -6,1 -9,3   

 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Dagtilbudsområdet, anlæg 

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Frokostordning – produktionskøkken 
Islemark 

3,9 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

Helhedsplan dagtilbud, ekstern analyse af 
bygningsmassen 

0,5 0,0 0  0  Anlæg 

Broparken Børneinstitution - fortsat 
indvendig renovering 

0,0 4,4 0,0 0,0 Anlæg 

Opdeling af Broparken Børneinstitution 
og Byggelegepladsens legepladser og 
etablering af sti 

0,3 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

Etablering og vedligeholdelse af 
legepladser (kommer til at indgå i 
helhedsplanen) 

2,5 2,5 2,5 2,5 Anlæg 

Træet – arbejder ved sammenlægning 
ude (0,5 mio. kr.) og inde (0,7 mio. kr.), 
samt forbedringer i forbindelse med 
vandskade (0,25 mio. kr.). 

1,5 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

Broparken og Rønneholm - Renovering 
af tag, facader og ventilation 

0,0 0,0 8,9 0,0 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området 8,6 6,9 11,4 2,5   
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Klima og Miljø området 

Områdets strategiske fokus 
Området Klima og Miljø indgår i Rødovrestrategien, som et af de 5 blade i ”bæredygtigheds-blomsten”. De 
nedenstående emner berører miljømæssig bæredygtighed, idet der hovedsageligt fokuseres på klima, energi 
og CO2-reduktion i forhold til den grønne dagsorden. Den alt overvejende del af CO2-udledningen i 
Rødovre Kommune stammer fra transport og energi, både for kommunen som virksomhed og som 
geografisk enhed. Udledningen fra transportsektoren stammer i høj grad fra vejtrafik (der er også flytrafik). 
Udledningen fra energisektoren stammer hovedsageligt fra el, fjernvarme, brændsel og olie til private og 
erhverv.  
For at kunne skrive sig ind på den grønne dagsorden og leve op til Parisaftalen om at være klimaneutral i 
2050, er det derfor væsentligt, at kommunen går foran med CO2-reducerende tiltag i egen virksomhed. 
Desuden er det afgørende, at kommunen laver tiltag, der gør det lettere for borgerne at bidrage til at 
nedbringe CO2-udledningen. Der gives i det følgende en række forslag til tiltag, som medvirker til dette. De 
har endvidere væsentlig betydning for, at vi kan overholde kravene i DK2020. 

DK2020 og §17 stk. 4-udvalg 
Rødovre Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, som går ud på at udarbejde en klimahand-lingsplan, 
der opfylder kravene i Parisaftalen, dvs. vi er klimaneutrale i 2050 med delmål om 70% reduktion i 2030. 
Klimahandlingsplanen dækker hele kommunen som geografisk enhed. Borgerne og erhvervslivet inddrages 
for at sætte rammen for fremtidige projekter og indsatser i hele kommunen. For at styrke og udbrede dette 
fokus til hele kommunen, har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedsætte et § 17.4-udvalg med borgere og 
virksomheder, der skal understøtte Rødovre Kommunes arbejde med miljømæssig bæredygtighed og 
komme med forslag og anbefalinger hertil, herunder DK2020.  

Energitiltag i egne bygninger 
Rødovre Kommune har i periode 2013 til april 2021 været Klimakommune, hvorved kommunen forpligtede 
sig til at reducere CO2-udledningen med 2% årligt for kommunen som virksomhed. Et af midlerne til den 
årlige CO2-reduktion har været Energitiltag i egne bygninger. Klimakommune-ordningen er i april 2021 
ophørt, men med Rødovre Kommunes nye fokus med DK2020-projektet, ønskes det fortsatte arbejde med 
CO2-reduktion fastholdt. For at fortsætte udviklingen, er det afgørende, at der fortsættes med energitiltag i 
kommunale bygninger. Det kan fx være udskiftning af gammel belysning til LED, udskiftning af automatik i 
lys- og varmesystemer og efterisolering af klimaskærme. Energirenovering har desuden ofte en positiv effekt 
på indeklimaet i bygningerne. 

Fjernvarme 
Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til 
reduktion af CO2-udledningen. Derfor er det vigtigt, at borgerne tilbydes attraktive muligheder for at 
tilslutte sig fjernvarme. Kunderne i Espely og det øvrige Valhøj kvarter tilbydes gratis tilslutning i 2021 og 
2022, så de kun skal betale egne installationer. Den gratis tilslutning er et forsøg, som skal vise, om det 
giver så stor tilslutning, at modellen skal udbredes til andre områder i kommunen.  

Transport 
Transporten udgør som tidligere nævnt et væsentligt bidrag til CO2-udledningen. Det er derfor relevant at 
forsøge at påvirke transport-formen ud fra en adfærdstilgang. Antallet af benzin/dieselkørende biler på 
vejene kan mindskes, ved at gøre det mere attraktivt for borgere at køre i elbil ved at reservere plads til 
lade-standere til elbiler i byrummet. En del af kommunens bilpark < 3500 kg er udskiftet med elbiler, og 
sigtet er at få udskiftet den resterende del af bilparken, ladvogne mv. med eldrevne køretøjer. Færre biler 
på vejene kan opnås ved at øge motivation for samkørsel, blandt andet ved koordinering med virksomheder 
og planlægning for understøttende tiltag i planlægning af infrastruktur og byrum. Der arbejdes på at gøre det 
mere attraktivt at vælge cykel, gang og bus, frem for bil, på kortere rejser. Rødovre Kommune deltager i 
udviklingen af det tværkommunale cykelstinet-værk (supercykelsti), og vil arbejde videre med at 
implementere busfremkommeligheds-tiltag på vejnettet (herunder BRT-løsning), videreudvikle 
bycykelkonceptet og udarbejde en cykelstrategi.  
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Rødovre Kommune er geografisk set en lille kommune på ca. 12 km2. Cyklen kan derfor indgå i mange af 
turene, når kommunens medarbejdere skal bevæge sig rundt i kommunen, på tilsyn, møder etc.  
 
Forslag til ændringer på området 
Tiltag til den grønne dagsorden, finansieret via effektiviseringer fra energirenovering 
Tiltag ift. den grønne dagsorden omhandler midler til udbredelse af klimahandlingsplan under DK2020. 
Initiativerne finansieres principielt ved besparelser ifm. andre grønne tiltag (energirenoveringer i kommunale 
bygninger mm.). Det foreslås, at der afsættes en pulje til grønne tiltag, og at den finansieres af indhentede 
effektiviseringer ved energirenovering fra 2021. Eventuelle yderligere effektiviseringer eller afvigelser vil 
fremgå i den årlige aflæggelse af anlægsregnskabet for energirenoveringer.  
 
Øget bygningsvedligeholdelse, delvist lånefinansieret 
Der afsættes øgede ressourcer til bygningsvedligeholdelsen (”Caretaker”). 
 
Udbygning af fjernvarme i hele kommunen 
Et skifte til fjernvarme skal primært ske med udgangspunkt i den grønne omstilling. Det forventes, at der i 
årene fremover pålægges øgede afgifter på fossile brændsler, herunder CO2-afgifter. Det vil alt andet lige 
tilskynde husejere til at skifte til CO2-neutral fjernvarme. Der er udarbejdet budget til udbygning med 
fjernvarme til den resterende del af kommunen, som ikke er forsynet med fjernvarme. En udbygning med 
90 % tilslutning vil reducere CO2-udledningen med ca. 20.000 tons og koste ca. 505 mio. kr. Budgettet er 
lagt med en forventning på 50 % tilslutning, hvilket vil reducere CO2-udledningen med ca. 11.111 tons og 
koste i alt 380 mio. kr. Det må forventes, at konvertering til fjernvarme sker over flere år, efterhånden som 
de eksisterende naturgasfyr skal skiftes. Prisen for naturgas har i flere år været meget lav, og et skifte til 
fjernvarme er uden lovændringer ikke økonomisk attraktiv for den enkelte husejer. Det vil være muligt at 
ændre på rækkefølgende af de enkelte investeringsforslag.   
 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Klima og Miljø området, drift 

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Effektivisering fra Energiinvesteringer i 
Budget 2021 på 3 mio. kr.  

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Effektivisering 

Tiltag til den grønne dagsorden 0,2 0,2 0,2 0,2 Væsentlig ændring 

Øget bygningsvedligeholdelse, delvist 
lånefinansieret 

9,0 18,0 29,0 29,0 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området 9,0 18,0 29,0 29,0   

 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Klima og Miljø området, anlæg 

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Energitiltag i kommunale bygninger - 
bemærk kun ændringer til eksisterende 
projekter - der er 6 mio. i alle år. 

3,0 3,0 3,0 6,0 Anlæg 

Nye forbrugere til fjernvarme *** 0,0 0,0 0  1,0 Anlæg 

Udbygning af fjernvarme, Espely og 
Valhøj*** KB beslutning nov. 2020 

9,0 0,0 0,0 0  Anlæg 

Udbygning af fjernvarme, nord for 
Roskildevej (I alt 65 mio. kr.) 

5,0 30,0 30,0 0,0 Anlæg 
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Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Udbygning af fjernvarme, Syd for 
Roskildevej (I alt 62 mio. kr.) 

5,0 31,0 26,0 0,0 Anlæg 

Udbygning af fjernvarme, Syd for 
Jyllingevej (I alt 89 mio. kr.) 

0,0 0,0 1,0 30,0 Anlæg 

Udbygning af fjernvarme, Nord for 
Jyllingevej (I alt 69 mio. kr.) 

0,0 0,0 0,0 1,0 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området 22,0 64,0 60,0 38,0   

 
 

Kultur- og fritidsområdet 

Områdets strategiske fokus 

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2020 igangsat en omfattende proces omkring udvikling af en ny 
idrætspolitik, der skal sætte retning for fremtidens udvikling af idrætten i Rødovre, angive værdier og 
visioner på området samt udgøre et grundlag for fremtidige prioriteringer. Der pågår nu en omfattende 
inddragelsesproces, der i efteråret skal munde ud i en samlet strategi, herunder en langsigtet prioritering af 
renoverings- og anlægsprojekter på idrætsområdet. Derudover har kommunen indgået en 
partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn, der både omfatter foreningsudvikling, udvikling af en 
Fritidspas-model samt deltagelse i undersøgelsen ”Rødovre i bevægelse”. Målet er at løfte 
foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden, styrke fællesskaberne og bidrage til borgernes trivsel med særligt 
fokus på bl.a. idræt for hele familien og teenagefrafald, samt fokus på at udvikle byens rum til understøttelse 
af både den organiserede og ikke-organiserede idræt, herunder fx udendørs træningsfaciliteter, 
naturlegepladser mv. Udviklingen af en ny idrætspolitik spiller tæt sammen med revideringen af en ny 
sundhedspolitik, samt satsningen på Sundhed og trivsel i folkeskolerne. 
 
Økonomisk er der traditionelt balance på området. Der er dog en række af kultur- og fritidsområdets 
institutioner, der har entreindtægter som en væsentlig forudsætning for driften. Området har derfor været 
meget påvirket af Covid-19 restriktioner i 2020 og må forventes at være påvirket heraf også i 2021. 
 

Forslag til ændringer på området 

Engangsudgift til systemforbedringer i bookingssystemet Winkas  
Dialogen med idrætsforeningerne har peget på, at det nuværende booking-system trænger til en række 
opdateringer, der kan øge brugervenligheden og styrke funktionaliteterne med henblik på en øget 
kapacitetsudnyttelse af fritidsfaciliteterne, hvorfor det foreslås at afsættes midler til tilkøb og ændringer i it-
systemet.  
 
Viftens driftsbudget opskrives som følge af ændrede driftsvilkår  
Den nye cafe i forbindelse med Musikskolen har i forbindelse med forpagtningsaftalen overtaget øl- og 
cafesalg fra Viften. Viften har tidligere haft et overskud på dette salg eksempelvis i forbindelse med 
afviklingen af større arrangementer. Et uændret serviceniveau forudsætter derfor et løft af Viftens 
driftsbudget.  
 
Videreudvikling af Islev Bibliotek/Medborgerhus 
Som en del af Budget 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen, at Islev Bibliotek/Trekanten skal bevares som 
bibliotek, og at der skal udvikles et medborgerhus som del af biblioteket. I april 2020 godkendte KB en 
omfattende inddragelsesproces, der stadig pågår, men allerede nu har udmøntet sig i en række konkrete 
ideer fra borgerne. Der igangsættes derfor i efteråret 2021 forskellige prøvehandlinger sammen med 
borgerne for at komme tættere på, hvordan medborgerhuset skal etableres. Det foreslås derfor, at der 
afsættes midler til projektledelse og videreudvikling af Islev Bibliotek/Medborger hus i 2022.  
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Anlægsprojekter  
Endelig foreslås det at afsætte en pulje til investeringer i idrætsområdet over de kommende år, så 
kommunen over en årrække og i samarbejde med FIR (idrætsforeningerne Fælles repræsentation) kan 
prioritere og igangsætte en række investeringer i renoveringer og udbygning af de eksisterende 
idrætsfaciliteter som led i kommunalbestyrelsens beslutning om at udarbejde langsigtede investeringsplaner. 

Ud over forslag til ændringer afledt af den kommende Idrætspolitik nævnes nedenfor to anlægsprojekter, 
der vurderes teknisk nødvendige som følge af udefrakommende forhold samt en akustikforbedring på 
Rødovregård og udskiftning af resterende tag på Skovly. I budget 2021 var der afsat 3,5 mio. kr. til ny 
mødesal på Skovly. Dette projekt udgår, idet tagrenoveringen af Skovly har medført at vestlige fløj har 
fået en hel ny tagkonstruktion, hvormed hele tagrummet er blevet til et nyt møde/aktivitetsrum til ca. 
20 gæster. Det nye møderum er en mulighed, der er opstået med tagrenoveringen og ikke en 
mulighed, man vidste ville opstå ved sagens oprindelige fremlæggelse i 2018. Etablering af en ny mødesal 
forudsætter derudover en godkendelse fra fredningsmyndighederne, og det er umiddelbart ikke 
forventningen, at en sådan ville kunne opnås. 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Kultur- og fritidsområdet, drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Engangsudgift til systemforbedringer i 
bookingssystemet Winkas 

0,2 0,0 0,0 0,0 Væsentlig ændring 

Viftens driftsbudget opskrives som følge 
af ændrede driftsvilkår 

1,2 1,2 1,2 1,2 Væsentlig ændring 

Videreudvikling af Islev 
Bibliotek/Medborgerhus, 
budgetresolution fra Budget 2020 

0,3 0,0 0,0 0,0 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området 1,6 1,2 1,2 1,2 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Kultur- og fritidsområdet, anlæg 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Pulje til idræt, renoveringer og 
udbygninger, herunder udarbejdelse af 
kapacitetsanalyse  

10,0 10,0 10,0 10,0 Anlæg 

Espelunden, genanvendelse af drænvand 
ved opvisningsbanen 

0,0 0,0 1,9 0,0 Anlæg 

Dræning af træningsbaner ved Rødovre 
Stadionhal 

0,0 0,0 3,9 0,0 Anlæg 

Rødovregård, akustik og indeklima i 
Kostalden 

0,0 0,0 0,0 1,1 Anlæg 

Rødovre Bibliotek, gårdhaver -0,4 -2,3 0,0 2,7 Anlæg 

Skovly, ny mødesal -3,5 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

Skovly, sidste del af tagudskiftningen 0,0 0,0 1,2 0,0 Anlæg 

Rødovregård udskiftning af inventar 0,0 0,0 0,4 0,0 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området 6,1 7,7 17,3 13,8 
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Skoleområdet 

Områdets strategiske fokus 

Skoleområdet er præget af den demografiske udvikling, der er i Rødovre aktuelt, og der udbygges eller er 
planer om udbygning på flere skoler. Der er generelt et højt anlægsniveau på skoleområdet, og det er 
hensigtsmæssigt at afvente resultatet af den planlagte analyse af lokaleanvendelse på skolerne, inden der 
prioriteres yderligere anlæg. 

Skoleområdet har fokus på tre overordnede, strategiske indsatser ’Læringsfællesskaber for alle’, ’Teknologi 
og innovation’ og ’Fremtidens skole’, samt to nye indsatsområder ”Sundhed og trivsel” og ”Sammen med 
unge”. Det fælles fokus skal bidrage til, at alle skoler arbejder i samme retning, samtidig med at der er plads 
til lokale forskelligheder og egne initiativer. 

Aktuelt er skoleområdet meget præget af Covid-19 nedlukning og genåbning. Der skrives meget om 
stigende mistrivsel blandt børn på grund af nedlukningen og fraværet af fællesskaber. Det er også en 
mistrivsel, der opleves i Rødovre, og der er en bekymring for, at det vil få betydning for børnene i længere 
tid fremover eventuelt med stigende udgifter til specialindsatser som følge.   

Læringsfællesskaber for alle 
Alle børn og unge er kompetente, og de gør som udgangspunkt, det bedste de kan. Samtidig er alle børn og 
unge forskellige og gode til forskellige ting. Forskellighederne ses i høj grad som en ressource, og det er 
vigtigt for børnene og de unge, at de oplever, at der er brug for dem alle i fællesskaberne. Nogle 
fællesskaber og enkelte børn kan i en periode have brug for ekstra støtte. Der arbejdes fortsat intensivt 
med børne- og ungesynet, samt videreudviklingen og kompetenceopbygningen af pædagogiske indsatsteam 
(PIT) på skolerne, så dette vil ske hurtigere og mere effektivt i fremtiden lokalt på alle skolerne.  

Teknologi og Innovation 
Teknologi og Innovation er indført som et selvstændigt fag og som en integreret del af hele skoleforløbet. 
Fremtiden vil bringe endnu mere automatisering og digitalisering. Det er nødvendigt at se på, hvilke 
kompetencer der bliver nødvendige i fremtidens samfund. Børn og unge skal dannes og uddannes digitalt og 
teknologisk samt tilegne sig innovative kompetencer. Skolerne i Rødovre Kommune arbejder derfor endnu 
mere og dybere med teknologier i samspil med innovation, design, programmering og kodning, så eleverne 
kan forholde sig kritisk og konstruktivt, og bidrage med løsninger til den videre udvikling. TekX har en vigtig 
rolle i indsatsen i tæt samspil med skolerne og i fremtiden potentielt med flere brugere.   

Fremtidens skole 
Læringssituationen i klasselokalerne har ændret sig, og der vil i fremtidens skole blive stillet endnu højere 
krav til både de fysiske og pædagogiske rammer for børnenes læring.  
Alle børn og unge i Rødovre skal opleve udfordrende fysiske og sociale læringsmiljøer. Læringsmiljøerne 
skal understøtte børns og unges oplevelse af meningsfuldhed, medindflydelse, trivsel og motivation, f.eks. 
gennem højere grad af problembaserede og tværfaglige læringsforløb, samt forløb hvor eleverne i højere 
grad får en rolle i f.eks. elev-til-elev-læring.  

Sundhed og trivsel 
Som et led i Rødovre Kommunes Sundhedspolitik vil skoleområdet skærpe indsatsen i 
forhold til at arbejde systematisk med sundhed og trivsel på skolerne. Ambitionen er at ruste vores børn og 
unge til at have det godt med sig selv og andre, at føle sig som del af et fællesskab samt være bevidste om 
vigtigheden af sundhed og en sund livsstil, herunder psykisk og mental sundhed og trivsel. Der arbejdes med 
indsatsområdet ved at sættes fokus på og inkorporere sundhed og trivsel i den velafprøvede og 
obligatoriske Åben Skole struktur. Målet er at sikre, at alle børn på alle skoler i Rødovre arbejder målrettet 
og struktureret med sundhed og trivsel dels via nedslag i hele skoleforløbet og dels som et overordnet 
fokusområde.  

Strategien og indsatsområdet har været behandlet i BSU i januar 2021, hvor det blev besluttet, at indarbejde 
konsekvenserne af arbejdet i budget 2021. 
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En ung strategi – sammen med unge 
Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har i marts fremlagt et forslag til 'En ung 
strategi - Sammen med unge' for Rødovre Kommune, som er udviklet med afsæt i projektet 'Sammen med 
unge'. 'En ung strategi - Sammen med unge' sætter fokus på en sammenhængende indsats for alle unge i 
Rødovre og afspejler kommunens vision 'Sammen om Rødovre' om løbende at udvikle politik og velfærd 
sammen med borgerne. 
I tråd med den politiske vision om velfærdsfornyelse, 'Sammen om Rødovre' er målet med 'En ung strategi – 
Sammen med unge' at gøre de unge livsduelige, glade og give dem de bedste forudsætninger for uddannelse 
og sikre lige deltagelsesmuligheder. 

Økonomisk kontekst 
I regnskab 2019 blev der overført et merforbrug fra skolerne på ca. 7 mio. kr. til 2020. Regnskab 2020 har 
været meget atypisk på grund af Covid-19, men ender med et mindreforbrug på skoleområdet på ca. 3 mio. 
kr. Skolerne har samlet vendt merforbruget til et lille mindreforbrug på 1,2 mio. kr. I både regnskab 2019 
og 2020 har der været balance på skoleområdets centrale konti, som blandt andet dækker specialområdet. 

Forslag til ændringer på området  

Demografi 
Skoleområdets budget opskrives, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med stigende 
antal børn i målgruppen. Den nyeste befolkningsprognose forudsiger en mindre vækst i målgruppen, end det 
var tilfældet for den prognose, der ligger til grund for overslagsårene i budget 2021. Derfor skal budgettet 
til demografi nedjusteres med 5,6 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023, 9,9 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 
2025.  

Sundhed og trivsel 
Jævnfør ovenfor er der fremlagt en sag i BSU i januar, hvor det er besluttet at indarbejde konsekvenserne i 
budget 2022 og fremefter – budgettet er i sagen 2,58 mio. kr. pr. år fra 2022 og frem. 

En ung strategi – sammen med unge 
Jævnfør ovenfor er der i marts en sag i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, 
Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, hvor det indstilles at indarbejde konsekvensen af 
indsatsen i budget 2022 og frem. Budgettet i sagen er 1,425 mio. kr.   

Skole IT 
Den demografiske udvikling påvirker også udgifterne til skolebørnenes skolecomputere mv. Der forventes 
således knap så mange ekstra skolebørn i 2022 og fremefter, som der ligger til grund for det aktuelle budget 
i 2022 og fremefter, hvilket betyder at nyanskaffelser og vedligehold bliver billigere end forudsat. De 
sparede ressourcer kan eventuelt anvendes til at finansiere 1:1 computing i 0.-3. klasse jf. investeringsønsket 
nedenfor. 

Valhøj Skole, udbygning 
Etapevis udbygning af skolen med faglokaler, idrætsfaciliteter m.v. Siden budget 2021 er periodisering af 
udgifterne justeret, så 7 mio. kr. rykkes fra 2022 til 2023. 

Analyse af lokaleanvendelse på skolerne 
Forud for igangsætningen af udbygningen på Valhøj skole, var der en analyse af udnyttelsen af den 
eksisterende bygningsmasse med henblik på at afklare, om man ved en bedre lokaleudnyttelse kunne 
reducere udbygningsomkostningerne. Analysen blev gennemført af et konsulent firma med speciale i netop 
lokaleanvendelse. Udbyttet af analysen vurderes at være stort både ift. at sikre, der ikke udbygges mere end 
nødvendigt, men også fordi der kom forslag til en bedre pædagogisk anvendelse af de allerede eksisterende 
lokaler.  
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Renoveringsprojekter - Tinderhøj og Islev 
Tinderhøj renovering af facade samt Islev renovering af skolegård gennemføres i 2023 i stedet for 2022 af 
tidsmæssige hensyn. 
 
Hendriksholm Skole: Ventilation og renovering i resterende undervisningslokaler 
Der blev afsat midler til ventilation og renovering af lokalerne i hovedbygningen på Hendriksholm Skole i 
budget 2021. Det afsatte beløb dækker kun ventilation og renovering af 8 lokaler, men grundet en 
misforståelse blev det udlagt som ventilation og renovering af i alt 16 lokaler.  
I forhold til prognoserne ser det samlede elevtal ud til at stige fremadrettet, hvorfor der fortsat er behov 
for ventilation og renovering af de resterende lokaler i hovedbygningen. Der søges derfor om midler til de 
resterende 8 lokaler.  
Projektet er således en videreførelse af nuværende projekt. Ved at renovere i hovedbygningen og omlægge 
brugen af lokaler og indsatser samlet set, kan skolen derved få det antal lokaler, der er behov for, og som 
lever op til både et ordentligt indeklima og læringsmiljøer, der understøtter nutidens skole. 
 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på skoleområdet, drift 

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Skoler, demografi -5,6 -5,1 -9,9 -2,2 Væsentlig ændring 

Sundhed og Trivsel i Rødovre 
Kommunes skoler 

2,6 2,6 2,6 2,6 Væsentlig ændring 

En ung strategi - Sammen med unge 1,4 1,4 1,4 1,4 Væsentlig ændring 

Skole IT -0,6 -0,3 -5,5 -0,9 Væsentlig ændring 

I alt -2,2 -1,4 -11,4 0,9   

 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på skoleområdet, anlæg 

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 Bemærk-ning 

Valhøj Skole, udbygning -7,0 7,0 0,0 0,0 Anlæg 

Analyse af lokaleanvendelse 5 skoler 2,2 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

Tinderhøj: Renovering af facade F-fløj -3,0 3,0 0,0 0,0 Anlæg 

Islev: Renovering af skolegård -0,9 0,9 0,0 0,0 Anlæg 

Hendriksholm Skole: Renovering og 
opdatering af science 

0,0 -5,0 5,0 0,0 Anlæg 

Hendriksholm Skole: Ventilation og 
renovering i resterende 
undervisningslokaler 

5,9 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

I alt -2,8 5,9 5,0 0,0   

 

Det Specialiserede Voksenområde 

Områdets strategiske fokus 

På Det Specialiserede Voksenområde har vi i 2022 et strategisk fokus på Rødovre Kommunes 
Handikappolitik, Helhedsplanen for Psykisk Sårbare og Rødovre Kommunes kommende nye 
Sundhedspolitik. Vi ønsker at løfte så mange opgaver som muligt for borgerne lokalt med fokus på ligeværd 
i forhold til at kunne være en del af sit lokalområde og netværk trods det, at man har sociale udfordringer.   
 

29



Det betyder noget for kvaliteten, at borgeren f.eks. får et botilbud i lokalområdet og dermed kan fastholde 
sine relationer til sit netværk og lokalområdet. Samtidig gør det os bedre i stand til at styre på kvaliteten og 
sikre den sammenhængende indsats, som borgernes forløb med kommunen ofte kræver, f.eks. hvis 
borgeren også har et forløb i Jobcentret. Vi ønsker derfor at skabe mulighed for at flere Rødovre borgere 
kan bo i Rødovre Kommune, og at Rødovre Kommune har sit eget tilbud om alkoholbehandling. Samlet set 
er det en investering i kvaliteten af de ydelser, vi tilbyder borgerne, men også initiativer, som kan være med 
til at forebygge udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde generelt og i alkoholbehandlingen.  

Ligeledes har Social- og Borgerservice fortsat et strategisk fokus på lighed i sundhed og bevægelse og ikke 
mindst en kobling fra socialområde til idræts- og foreningslivet. Der skal være mulighed for deltagelse i 
lokal- og civilsamfundet på lige fod med andre borgere. Vi ønsker derfor at arbejde mere systematisk med 
at bringe sundhed og bevægelse ind i hverdagen hos de borgere, som har en funktionsnedsættelse og som 
bor og/eller kommer i dagtimerne på Espevangen. Det forudsætter en investering i nogle af inde- og 
udearealerne på Espevangen for at de kan anvendes til at understøtte sundhed og bevægelse.    

Forslag til ændringer på området  
Flere borgere med funktionsnedsættelse kan få egen bolig i Rødovre Kommune  
Vi ønsker at udvide og videreudvikle vores socialpædagogiske døgnstøtte for borgere med sindslidelser til 
også at omfatte borgere med funktionsnedsættelser. Det betyder, at borgere som i dag opholder sig på et 
døgntilbud i en anden kommune, eller som på et tidspunkt får et behov for et botilbud, vil kunne tilbydes en 
egen bolig i Rødovre Kommune med en betydelig socialfaglig støtte.  
Det øger kvaliteten i indsatsen, fordi borgerne får mulighed for at bo i Rødovre Kommune tæt på deres 
netværk og lokalområde samtidig med, at de får mulighed for en mere selvstændig tilværelse i egen bolig. 
Borgerne vil ud over døgnstøtten få tilbud om at deltage i nogle daglige aktiviteter som et samværs- og 
aktivitetstilbud f.eks. på ’Espevangen Campus’. Seks borgere forventes at være i målgruppen, og 
bemandingen forventes at være tre fuldtidsmedarbejdere. Forventet årlig besparelse ca. 3,0 mio. kr. 

Øget kvalitet gennem lokalt tilbud om alkoholbehandling i Rødovre Kommune 
Social- og Borgerservice ønsker at kunne tilbyde borgerne i Rødovre Kommune et lokalt tilbud om 
alkoholbehandling. Det er vores erfaring, at den nuværende alkoholbehandling, som borgerne modtager, 
med fordel kan udvides til også at indeholde et tilbud om mere social behandling i form af gruppeforløb og 
terapeutiske samtaler for at tilbyde borgerne et forløb, som også undersøger og behandler årsagerne til 
alkoholmisbruget.  

Som det er nu, køber Social- og Borgerservice alkoholbehandling til 125-135 borgere på årsbasis. Borgeren 
kan i henhold til gældende lovgivning rette henvendelse til et sted, som de selv vælger for 
alkoholbehandling. Det koster Rødovre Kommune ca. 5 mio. kr. årligt. Vi ved fra vores erfaringer med 
stofmisbrugsbehandlingen, at borgerne ofte foretrækker et tilbud lokalt og at de ser en fordel i, at der kan 
koordineres på tværs af afdelingerne som f.eks. Jobcentret og Børne- familieafdelingen. 
Alkoholbehandlingen kan med fordel etableres i sammenhæng med vores nuværende Rådgivning- og 
Behandlingscenter, hvilket samtidig vil udvide fagligheden, tilbuddet og gøre den nuværende drift mindre 
sårbar. Det kræver dog nogle andre og større fysiske rammer. RBC skal flytte som led i etableringen af den 
nye administrationsbygning. En placering sammen med Sundhedscentret har givet rigtig god mening.  

Opdrift i udgifter til alkoholbehandling 
Der er sket en stigning i antallet af borgere, som ønsker og modtager alkoholbehandling i 2020/2021. 
Budgettet for 2022 vurderes på den baggrund at være ca. 1,3 mio. kr. for lavt. Med indsatsen i eget regi, der 
kan reducere udgifterne med 0,7 mio. kr., bliver den samlede udgiftsstigning på 1,3 mio. kr. reduceret til 0,6 
mio. kr. i alt, jf. de to linjer i tabellen nedenfor.  

Opdrift i udgifter til dag- og botilbud m.v.  
Udgiften til ni borgere i botilbud er steget med sammenlagt 10 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket ikke står 
mål med tildelingen af færre ydelser til andre borgere. Antalsmæssigt svarer brugen af botilbud til det 
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forventede, men gennemsnitsprisen er betydeligt højere end forventet. Der er både tale om borgere med 
et større somatisk plejebehov og andre, der har fået en mere udad-reagerende adfærd, som skal ses i 
sammenhæng med COVID19 situationen det seneste år. Her har der har været færre aktiviteter for 
borgerne, og besøgsrestriktioner har gjort, at de i langt mindre grad har været sammen med deres familie 
og sociale netværk. Social- og Borgerservice søger – hvor det er muligt – at finde tilbud, der tilgodeser 
såvel faglige og økonomiske behov, og nogle af disse borgere vil være aktuelle til udvidet døgnstøtte i eget 
hjem (se forslag ovenfor), mens andre forventes at kunne tilbydes en plejehjemsplads. Alligevel forventes en 
opdrift i udgifterne til botilbud på 4,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. 

I 2021 er der ligeledes indarbejdet en besparelse på aktivitets- og beskæftigelsestilbud i form af færre antal 
ugentlige dage for nogle af borgerne i tilbud. I stedet skal disse borgere have tilbud om sundhedsaktiviteter. 
Forslaget er ikke realiseret, da det har været vanskeligt at omlægge tilbuddene i 2020 pga. COVID19. Det 
samme gælder forslaget fra budget 2020 og at insource en del af vores beskæftigelsestilbud på Espevang – 
Tårnet. Besparelserne er indarbejdet som en lavere gennemsnitstakst på området, men taksten er p.t. 
meget højere end forudsat – også uden den planlagte besparelse.  

Forventningen til 2022 er derfor, at der skal bruges 1,0 mio. kr. – efter at de omtalte besparelser er 
realiseret. Udgifterne til STU er også højere i 2021 end forudsat, og igen skyldes det den gennemsnitlige 
takst, som er ca. 15% højere end forudsat i budgettet, hvilket medfører en opdrift på 2,2 mio. kr. Ud over 
vores eget støttekorps køber vi støtte til hjemmeboende, når der er specialiserede behov. Dette sker ofte 
som et alternativ til en anbringelse i botilbud. Her har der været en stigning i efteråret 2020 fra to til ni 
borgere, hvor vi køber støtten. Forventningen er, at der skal tilføres 0,5 mio. kr. i 2022 for at rumme 
denne øgede aktivitet. I alt udgør opdriften på bo- og dagtilbud, STU og støtte til hjemmeboede 7,8 mio. kr. 

Øget refusion for dyre enkeltsager 
Udviklingen med opdrift på udgifterne til botilbud giver forventede merindtægter på -1,5 mio. kr.  

’Espevangen Campus’ – lighed i sundhed og bevægelse 
Espevangen har med sine fysiske rammer og placering et meget stort potentiale for at danne rammerne om 
en meningsfuld og aktiv hverdag for rigtig mange af kommunens borgere, som har en funktionsnedsættelse.  
Set i lyset af den kommende sundhedspolitik med fokus på mental og fysisk sundhed, kan Espevangen spille 
en meget mere fremtrædende rolle ved at sammentænke flere af tilbuddene under en samlet profil for 
stedet med fokus på lighed i sundhed og bevægelse.  

Vi ønsker derfor en fælles betegnelse for Espevangen, ’Espevangen Campus’, fordi Espevangen rummer et 
botilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og to samvær- og aktivitetstilbud (Værkstedscentret 
og Tårnet) – alle tilbud til borgere med funktionsnedsættelse. ’Espevangen Campus’ er derfor både et sted 
man kan bo og et sted med tilbud om forskellige aktiviteter/læring, der giver en meningsfuld og sund 
hverdag både mentalt og fysisk for borgerne.    

Det gennemgående tema for alle tilbuddene vil være sundhed og bevægelse, hvilket f.eks. betyder at der er 
mulighed for fysisk aktivitet for alle borgerne mindst 60 minutter dagligt. Det kan være gå- eller cykelture, 
konkrete idrætsaktiviteter, E-sport eller brug af VR, som led i motionstræning, hvilket STU’en allerede har 
gode erfaringer med. Det fælles køkken på Espevangen og de smukke grønne omgivelser er vigtige 
elementer i det fælles team. For at underbygge det fælles fokus på sundhed og bevægelse skal tilbuddene 
idrætscertificeres i et samarbejde med DGI Storkøbenhavn eller anden relevant aktør i efteråret 2021. Det 
indebærer en proces med inddragelse af brugere og medarbejdere i at tegne det nye fælles fokus, hvor der 
samtidig kigges på brobygning til idræts- og foreningslivet i Rødovre Kommune.  

For at kunne realisere ovenstående kræver de fysiske rammer nogle investeringer, som også skal ses ind i 
en klimadagsorden i forhold til at være energibesparende. Espevangen er en gammel bygning og der er pt. 
afsat midler til varme i hovedbygningen i 2021 og nye toiletter og bad i botilbuddet i 2022. For budget 2022 
lægges der op til yderligere investeringsforslag i inde- og udendørsarealer med henblik på at kunne realisere 
ovenstående ambition om lighed i sundhed og bevægelse.  
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Investering i indendørsarealer i prioriteret rækkefølge: 

 Etablering af handikaptoilet og personaletoilet med badeforhold i Værkstedslængen for
medarbejdere og brugere. Der er pt. ikke et handikaptoilet/bad, som understøtter borgernes behov
og overholder relevant lovgivning (0,3 mio.).

 Isolering af produktionslokaler i Smedjen og Tårnet, så de kan anvendes hele året og er
energibesparende (10,75 mio.).1

Investering i udendørsarealer i prioriteret rækkefølge: 

 Etablering af afvanding og belægning af gårdrum, så det kan anvendes til udendørsaktiviteter (0,65
mio.).

 Etablering af udeareal foran hovedbygningen, så det kan anvendes i forbindelse med
udendørsaktiviteter (0,7 mio.).

Samlede forslag til ændringer af budgettet for det specialiserede voksenområde, drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Flere borgere med funktionsnedsættelse 
kan få egen bolig i Rødovre Kommune 

-3,0 -3,0 -3,0 -3,0 Effektivisering 

Øget kvalitet gennem lokalt tilbud om 
alkoholbehandling i Rødovre Kommune 

-0,7 -0,7 -0,7 -0,7 Effektivisering  

Opdrift i udgifter til alkoholbehandling 1,3 1,3 1,3 1,3 Væsentlig ændring 

Opdrift i udgifter til dag- og botilbud m.v.  7,8 7,8 7,8 7,8 Væsentlig ændring 

Øget refusion for dyre enkeltsager -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området 3,9 3,9 3,9 3,9 

Samlede forslag til ændringer af budgettet for det specialiserede voksenområde, anlæg 
Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

’Espevangen Campus’ – lighed i sundhed 
og bevægelse samt energirenovering 

0,3 0,7 11,5 0,0 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området 0,3 0,7 11,5 0,0 

Sundhedsområdet og Tandplejen 

Budgetdokumentet er struktureret, så Tandplejen følger som et selvstændigt afsnit efter det øvrige 
sundhedsområde. 

Områdets strategiske fokus 
Rødovre Sundhedscenter og den kommunale sundhedspleje er en væsentligt aktør i den borgerrettede 
forebyggelse i kommunen. Det er et område, hvor der er stor fokus på at se sundhed som en tværgående 
indsats, der påvirker borgernes hverdag. 

1 Heraf kan 6,5 mio. kr. lånefinansieres.  
TF anslår i øvrigt, at der inden for de næste 1-2 år skal anvendes 5 mio. kr. til generel vedligeholdelse på Espevang. 
Såfremt forslaget om isolering tilgodeses, vil det afhjælpe nogle af disse udfordringer og sænke udgifterne til den 
generelle vedligeholdelse til 4 mio. kr. 
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Hver 4. år udarbejder regionerne en Sundhedsprofil. Sundhedsprofilen er et væsentligt redskab til at måle 
udviklingen af trivsel, sundhed og sygdom i den enkelte region og med tal for de enkelte kommuner. 
Foråret 2022 kommer der en ny sundhedsprofil baseret på spørgeskemaundersøgelse foretaget primo 
2021. Denne sundhedsprofil vil sammen med eksempelvis KL’s ”Forebyggelse for Fremtiden”, KKR-
strategien ”Fælles strategi for børn og unges sundhed”, ”Røgfri Fremtid” og Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker ligge til grund for udviklingen af sundhedsområdet i Rødovre. 

Med henblik på bedst mulig opgaveløsning indgår Rødovre kommune i forskellige faglige og strategiske 
samarbejder. Eksempel herpå er det tværkommunale fællesskab ”Vestegnssamarbejd-et”, hvor vi sammen 
med 9 andre kommuner arbejder for at få implementeret KKR-strategien for unges fysiske og mentale 
sundhed, samt at nå målet om en røgfri generation 2030. Vi indgår også i lokalsamfundsprojektet ”Vores 
Sunde Hverdag”, der er et tæt samarbejde mellem borgere, praktikere, forvaltninger og forskere om 
udvikling af vores lokalsamfund, og hvor den overordnede målgruppe er børn og unge. 

Der er igangsat en proces med revidering af kommunens sundhedspolitik. Sundhedspolitikken sætter den 
politiske ramme for sundhedsområdet, og politikken udmøntes i konkrete handleplaner.  

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der arbejdes med følgende spor: 
1. Rødovre i bevægelse
2. Den første røgfri generation i Rødovre
3. Trivsel i top
4. Fra overvægt til ligevægt
5. Sundhed i skolen.

Den sociale ulighed i sundhed vil være et gennemgående fokus i de fem prioriterede områder, og 
derudover vil der være stor fokus på tidlig indsats for børn og unge. 

Forslag til ændringer på området 

Demografiregulering 
Sundhedsområdet er omfattet af demografiregulering, og den seneste befolkningsprognose ligger til grund 
for basisbudgettet. 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Sundhedsområdet, drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Demografi Sundhed på serviceområdet -0,4 0,0 -0,5 0,2 Væsentlig ændring 

Demografi uden for serviceområder 
(Kommunal medfinansiering) 

-1,6 0,1 -2,0 0,7 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området -2,0 0,2 -2,5 0,8 

Den Kommunale Tandpleje 

Områdets strategiske fokus 

Den Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til kommunens børn og 
unge, indtil de er fyldt 18 år. Der er mulighed for at benytte en privat praktiserende tandlæge efter 
ministeriets satser og regler. Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til 
personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun 
vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis. Hjemmeplejen visiterer til 
Omsorgstandplejen, og her beregnes ligeledes egenbetaling i henhold til ministeriets satser. 
Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse, 
psykiske udviklingshæmning eller andet, ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og 
Ungdomstandplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstandplejen. Der er fra budget 2021 givet en 
varig budgetopskrivning til varetagelse af opgaven vedrørende vederlagsfri tandpleje til de mest socialt 
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udsatte borgere. I 2018 bevilgede Kommunalbestyrelsen 3,9 mio. kr. til opgradering af udstyr. Fremadrettet 
fokus på omsorgstandklinikkerne er på plejehjemmene. 

Forslag til ændringer på området 
Demografiregulering 
Tandplejen er omfattet af demografiregulering, og den seneste befolkningsprognose ligger til grund for 
basisbudgettet. 

Tandregulering 
I perioden fra 1/9 2019 til 1/2 2020 har Tandplejen været uden specialtandlæge som følge af vanskeligheder 
med rekruttering, ligesom overtandlægestillingen også var vakant. Under Corona nedlukningen i 2020 var 
det pga. restriktioner i en periode på 3 måneder ikke muligt at indkalde fuldt antal patienter, hvilket har lagt 
yderligere pres på ventelisten. Ifølge KL er der tale om en landsdækkende udfordring. 

Den Kommunale Tandpleje har ca. 9.450 børn tilknyttet. Lige nu er 305 patienter i 
tandreguleringsbehandling, mens der står 347 børn og unge på venteliste. Af en hel årgang svarende til ca. 
525 børn har omkring 25-29 % behov for tandreguleringsbehandling. Det forventes derfor, at 150 patienter 
om året har behov for tandregulering. Såfremt den kommunale Tandpleje ikke kan tilbyde behandling, har 
patienterne mulighed for at melde sig til fritvalgsordning, hvor tandplejen betaler, og der opleves lige nu en 
stigning i patienter, der vælger en af disse fritvalgsordninger.  

Tandpleje til ældre, anlæg 
Der findes undersøgelsesklinikker på tre af kommunens fire plejehjem. På klinikkerne er grundig 
undersøgelse og behandling i dag ikke mulig, og kræver at borgeren kommer i Tandplejehuset. Det 
anbefales derfor, at klinikkerne i omsorgstandplejen på tre plejehjem indrettes med en tandklinik med 
tidssvarende udstyr. Klinikkerne på plejehjemmene er typisk i brug 5 timer hver uge (Engskrænten hver 2. 
uge). Det er ældreområdets vurdering, at transport af de ældre til tandklinikken kan foregå på en god og 
fleksibel måde.  

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Tandplejen, drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Demografi, tandplejen 0,2 0,7 0,8 0,8 Væsentlig ændring 

Tandregulering 1,4 1,4 1,4 0,0 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området 1,6 2,1 2,3 0,8 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Tandplejen, anlæg 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Tandpleje til ældre 1,2 0,0 0,0 0,0 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området 1,2 0,0 0,0 0,0 

Ældreområdet 

Områdets strategiske fokus 

De væsentligste fokusområder på ældreområdet er bl.a. beskrevet i Ældre- og Værdighedspolitikken, der 
skal ses i samspil med for eksempel kommunens Frivillighedspolitik, Handicappolitik og Sundhedspolitik. 
Politikken er delt op i fire strategimål, der er knyttet tæt sammen og som er helt afgørende for et godt 
ældreliv: "Et aktivt liv med høj livskvalitet", "Sundhed hele livet", "Et trygt og værdigt ældreliv" og "En del af 
et fællesskab". 
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Åbningen af det nye Ørbygård i starten af 2020 med yderligere 48 plejeboliger betyder, at der er 
tilstrækkelig kapacitet af plejepladser. Dette giver bedre muligheder for at anvende de midlertidige tilbud 
fleksibelt og optimalt, og sikre en god, sammenhængende indsats for borgerne. Samtidig skal indsatsen også 
løbende tilpasses til et stigende antal ældre og til ændringer i plejetyngden blandt borgerne, og til et øget 
antal borgere med demensproblematikker. Et indsatsområde er samspillet mellem pladsudnyttelsen på de 
midlertidige døgnpladser (MDP) og en styrkelse af fagligheden i den rehabiliterende indsats.  
 
Den politiske ambition for plejehjemmene er at udvikle minimumsnormeringer på plejehjemmene, der 
bygger på, at der skal være tilstrækkelige ressourcer til at sikre en god pleje af høj kvalitet på 
plejehjemmene i Rødovre Kommune, hvor den enkelte kan have et trygt og værdigt ældreliv. Det betyder, 
at der skal være tid til nærvær med den enkelte og dennes pårørende, gives mulighed for aktiviteter og 
oplevelser både inde og ude, og at borgerne hjælpes respektfuldt, og når de ønsker det, og ved kvalitet og 
faglighed i plejen, samt at medarbejderne er veluddannede og så vidt muligt fuldtidsansatte.  
 
En usikkerhedsfaktor er fortsat coronapandemiens indvirkning på bl.a. borgernes ønske om at flytte på 
plejehjem og dens betydning for omfanget af udsatte udredninger af potentielt syge borgere, der senere kan 
vise sig i øget pres i plejen og kan påvirke bl.a. samspillet med ventelisten til plejebolig, hjemmehjælp og 
hjemmesygepleje m.v.  
 
I Hjemmeplejen er der fortsat fokus på de specialiserede opgaver, der er en naturlig følge af det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen. Det forventes at telemedicin på KOL området udrulles i forsommeren 
2021, og at der efterfølgende vil være fokus på andre områder, hvor telemedicin vil kunne understøtte den 
sammenhængende indsats. Akutteamet i hjemmeplejen løser en stor del af de specialiserede 
sygeplejeopgaver og observationer af borgere, der har behov for en vurdering og afklaring af eventuel 
sygdom. Dette sker i tæt samarbejde med praktiserende læger og 1813. Der er ved at blive indgået en 
aftale om IV- behandlinger; såvel væske-, som medicingivning. Aftalen indeholder også en takstmodel, så 
kommunerne vil blive betalt af regionen for at løse opgaven.    
 
Forslag til ændringer på området 
 
Hurtig opfølgning på færdigbehandlede patienter 
Der er fortsat fokus på at holde antallet af færdigbehandlingsdage på hospitalerne nede. Dette er muligt ved 
en tæt opfølgning på de indlagte borgere fra udskrivningskoordinatorerne, effektive rehabiliteringsforløb på 
de midlertidige døgnpladser og en forøget kapacitet på plejehjem. Det sidste sikrer, at der ikke sker en 
uhensigtsmæssig ”tilsanding” på døgnpladserne. Dette samspil muliggør en reduktion af budgettet på 0,8 
mio. kr. for færdigbehandlede borgere.  
 
Demografi 
Ældreområdet demografireguleres, og den seneste befolkningsprognose ligger til grund for basisbudgettet. 
 
Øget behov for ressourcer og kompetencer til specialiseret rehabilitering 
Reduktionen ovenfor forventes dog omtrent modsvaret af en stigende udgift til specialiseret rehabilitering 
på ca. 0,7 mio. kr. Borgere, der udskrives fra sygehusene med en specialiseret rehabiliteringsplan, har 
primært en erhvervet hjerneskade som følge af ulykker eller hjerneblødning. Opgaven kræver særlige 
kompetencer, der har nødvendiggjort at benytte tilbud hos hjerneskadecentrene. For at styrke og højne 
den neurofaglige viden og sikre en helhedsorienteret indsats i kommunens indsats, planlægges en 
kompetenceudvikling af det faglige personale på Træningscenteret og De Midlertidige Døgnpladser 
vedrørende genoptræningen af- og indsigt i senfølgerne hos borgeren. Dette skal styrke såvel fysiske, 
praktiske, kognitive, adfærds– og personlighedsmæssige ændringer.  
 
Flere plejepladser i Rødovre Kommune giver færre udenbys køb  
Som en konsekvens af åbningen af det nye Ørbygård er der i 2020 budgetteret med et fald i nettokøb af 
udenbys pladser ift. 2020, hvor der var budgetteret med et nettokøb på 29 pladser, til 25 pladser i 2021. 
Udviklingen i sidste del af 2020 og starten af 2021 viser, at nettokøbet er faldet yderligere. Ud fra 
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ventelisten til og udnyttelsen af plejeboligerne i starten af 2021 forventes et nettokøb i 2022 på 16 
helårspladser. Faldet på 9 svarer til en reduktion af budgettet på ca. 5 mio. kr.  

Færre plejekrævende borgere i Hjemmeplejen 
Som en effekt af de nye pladser på Ørbygård i 2020 er der fra 2021 desuden budgetteret med en reduktion 
i udgifterne til hjemmehjælp på knap 4 mio. kr. Udviklingen ved årsskiftet 20/21 tyder dog på, at behovet til 
hjemmehjælp er dalet yderligere, navnlig til personlig pleje til særligt plejekrævende borgere i eget hjem, da 
borgerne er flyttet til plejehjemmene. På basis af udviklingen til bl.a. pleje med 2. hjælper indarbejdes en 
reduktion på 4 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. 

Muligheder for renovering af Plejehjemmet Engskrænten, anlæg 
Boligerne på Plejehjemmet Engskrænten er efter tidens standard relativt små – også sammenholdt med de 
øvrige tre plejehjem i kommunen, der er renoveret og ombygget i løbet af de to seneste årtier. Med 
henblik på at få foretaget en indledende vurdering af omfanget og økonomien til en kommende renovering 
eller egentlig ombygning af Engskrænten, ønskes en for-analyse med ekstern byggerådgivning.  

Løft og energirenovering på Dagcenter Ørbygård, anlæg 
Facaderne og tagkonstruktionerne på Dagcenteret og festsalen på Ørbygård er nedslidte og utidssvarende 
og kræver udskiftning. Som en del af udskiftningen vil der ske energirenovering og isolering af facaderne og 
tagkonstruktionerne. Omkostningerne til de ønskede arbejder udgør 13,5 mio. kr.  

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Ældreområdet, drift 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Hurtig opfølgning på færdigbehandlede 
patienter 

-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 Effektivisering 

Demografi ældre 1,7 3,3 3,5 11,2 Væsentlig ændring 

Demografi voksne med særlige behov -0,4 -0,1 -0,5 -0,1 Væsentlig ændring 

Øget behov for ressourcer og 
kompetencer til specialiseret 
rehabilitering 

0,7 0,7 0,7 0,7 Væsentlig ændring 

Flere plejepladser i Rødovre Kommune 
giver færre udenbys køb  

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 Væsentlig ændring 

Færre plejekrævende borgere i 
Hjemmeplejen 

-4,0 -4,0 -4,0 -4,0 Væsentlig ændring 

I alt sum af ændringer på området -7,7 -5,8 -6,1 2,0 

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Ældreområdet, anlæg 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Bemærkning 

Muligheder for renovering af 
Plejehjemmet Engskrænten 

0,0 0,0 1,0 0,0 Anlæg 

Løft og energirenovering på Dagcenter 
Ørbygård 

3,5 10,0 0,0 0,0 Anlæg 

I alt sum af ændringer på området 3,5 10,0 1,0 0,0 
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Teknik- og M
iljøudvalget



Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Aktivitetsstyret service  104.209 103.247 103.650 

Forsyningsvirksomheder m.v. -7.868 -8.939 -3.454

Bevillinger i alt 96.342 94.309 100.196 

Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Jordforsyning 160 166 167 

Fritidsområder 23.612 23.750 23.752 

Naturbeskyttelse 1.811 1.690 1.698 

Vandløbsvæsen 690 864 869 

Miljøbeskyttelse 4.942 4.569 4.563 

Diverse indtægter og udgifter 368 -64 -55

Fælles funktioner 7.457 7.053 6.766 

Kommunale veje 30.654 30.719 30.699 

Kollektiv trafik 34.516 34.499 35.191 

Bevillingen i alt 104.209 103.247 103.650 
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Jordforsyning 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Jordforsyning 160 166 167 

Udgifter til vedligeholdelse af ubenyttede grunde og varetagelse af grundejerforpligtelser i den forbindelse. 

Fritidsområder 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Grønne områder og naturpladser 23.612 23.750 23.752 

Budgettet dækker udgifter til planlægning og årligt tilbagevendende driftsopgaver i form af ren- og vedligehol-
delse af udearealer i kommunen. Det dækker således også vedligeholdelse af udearealer på skoler, institutio-
ner, plejehjem, idrætsarealer mv.  

Naturbeskyttelse 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Skove 1.811 1.690 1.698 

Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af Vestvolden og Kagsmosen, planlægning, myndigheds-
behandling og kvalitetsstyring inden for naturområdet. 

Vandløbsvæsen 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Fælles formål 690 864 869 

Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af vandløb, tilsyn, behandling af borgerhenvendelser, 
revision af vandløbsregulativer, myndighedsbehandling og implementering af konsekvenser af national plan-
lægning.  

Miljøbeskyttelse, m.v. 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Miljøbeskyttelse mv. 4.942 4.569 4.563 

Budgettet dækker udgifter til miljøtilsyn, tilslutningstilladelser og behandling af klager over miljøgener, spilde-
vandsplanlægning, grundvandsforhold, recipienter mv samt arbejde med klima og til indsamling af bærbare 
batterier. Der anvendes konsulentbistand til f.eks. større specialistopgaver og rådgivning i konkrete sager. 

Diverse udgifter og indtægter 

1.000 kr., 2022-P/L U/I 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetfor-
slag 2022 

Skorstensfejerarbejde I -60 -55 -55

Skadedyrsbekæmpelse  U 4.097 2.821 2.828 

Skadedyrsbekæmpelse I -3.669 -2.829 -2.827

Diverse udgifter og indtægter Netto 368 -64 -55
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Budgettet dækker indtægt for administration af skorstensfejerbidrag samt skadedyrsbekæmpelse. 

Fælles funktioner 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Fælles funktioner 7.457 7.053 6.766 

Budgettet dækker blandt andet lønudgifter til ledelse og administration, værkstedspersonale samt service og 
vedligeholdelse af vognpark, maskiner og andet værktøj. Budgettet dækker også udgifter til færdselstællinger 
og analyser på vejnettet, samt udgifter til drift og vedligeholdelse af materialeplads inkl. bygninger. 

Kommunale veje 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Vejvedligeholdelse mv. 28.924 25.583 25.554 

Vintertjeneste 1.730 5.135 5.145 

Kommunale veje i alt 30.654 30.719 30.699 

Budgettet dækker udgifter til vedligeholdelse af vej- og stinettet, herunder fortove og lignende. Indsats og 
ressourceforbrug afstemmes løbende i forhold til et nærmere defineret kvalitetsniveau. Der er ligeledes ud-
gifter til myndighedsopgaver i forbindelse med tilladelser til gravning i vej og råden over vejareal, udstedelse 
af påbud, administration med ikke indregistrerede køretøjer på offentlig vej, samt tilsyn og myndighedsbe-
handling af de kommunale veje og private fællesveje. 

Kollektiv trafik 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Kollektiv trafik 34.516 34.499 35.191 

Kollektiv trafik 
Budgettet dækker udgifter til drift af den kollektive busdrift i kommunen, heraf 1.485 t. kr. til servicebussen 
848, samt udgifter til rådgivning m.v. omkring etablering af Hovedstadens Letbane langs Ring 3 og andre 
områder af kollektiv trafik udover dissideret busdrift.  

Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v. 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Fjernvarmeforsyning -5.684 -5.425 -968

Affaldshåndtering -2.184 -3.513 -2.486

Bevillingen i alt -7.868 -8.939 -3.454

Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning 

1.000 kr., 2022-P/L U/I 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetforslag 
2022 

Varmeforsyning i alt 
U 78.749 81.865 82.181 
I -84.433 -87.290 -83.149

Varmeforsyning i alt  Netto -5.684 -5.425 -968
* Note: At indtægterne er større end udgifterne er et udtryk for, RKF nedbringer sin gæld til kommunen.
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Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre. Om-
rådet er takstfinansieret. Taksterne for varmeafregning bestemmes efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-
selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække. 

Rødovre Kommunes mellemværende med varmeforsyningen (drift og anlæg): 
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2020      53.215 t.kr. 
Forventet underskud i 2021 9.367 t.kr. 
Budgetteret underskud i 2022       15.840 t.kr. 
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2022          78.441 t.kr. 

Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering 

1.000 kr., 2022-P/L U/I 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetfor-
slag 2022 

Generel administration 
U 8.331 4.572 4.594 
I -8.977 -8.081 -12.143

Ordninger for dagrenovation – restaffald 
U 13.096 13.739 18.647 
I -13.484 -13.822 -13.812

Ordninger for storskrald og haveaffald 
U 6.292 8.443 8.476 
I -8.004 -8.242 -8.234

Ordninger for glas, papir og pap 
U 15.054 14.422 14.493 
I -14.608 -14.509 -14.499

Ordninger for farligt affald 
U 465 695 699 
I -549 -699 -699

Genbrugsstationer * 
U 7.865 8.248 8.262 
I -7.420 -8.272 -8.266

Øvrige ordninger og anlæg 
U 1.069 1.229 1.235 
I -1.315 -1.236 -1.236

Affaldshåndtering i alt 
U 

52.173 51.348 56.406 

I 
-54.357 -54.862 -58.892

Affaldshåndtering i alt Netto -2.184 -3.513 -2.486
* Note: At indtægterne er større end udgifterne er et udtryk for, at affaldsområdet nedbringer sin gæld til kommunen. Der er i
2022 budgetlagt med at få nedbragt gammelt mellemværendet på enkelte ordninger på trods af en stor investering i udstyr til af-
faldsindsamling. Derfor er nettobudgettet lavere i 2022 ift 2021.

Hele renovationsområdet er gebyrfinansieret og baseret på hvile-i-sig-selv princippet. Budgettet dækker ud-
gifter til indsamlingen og bortskaffelse af dagrenovation, glas, papir, metal og pap, storskrald, haveaffald og 
farligt affald samt driften af genbrugsstationen herunder direkte genbrug. Dertil kommer administrationen af 
indsamlingsordningerne. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanven-
delige materialer.  

Rødovre Kommunes mellemværende med affaldshåndtering (drift og anlæg): 
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2020      40.513 t.kr. 
Forventet underskud i 2021 5.599 t.kr. 
Budgetteret underskud i 2022       4.643 t.kr. 
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2022          50.754 t.kr. 
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Børne- og Skoleudvalget



Børne- og Skoleudvalget, samlede driftsbevillinger 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Aktivitetsstyret service  28.332 27.309 31.221 

Demografistyret service  686.885 704.788 718.684 

Overførsler mv. -112

Bevillinger i alt 715.105 732.097 749.905 

Børne- og Skoleudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret og Demografistyret service  

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Folkeskole m.m. 438.427 442.202 451.577 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 
m.v.

13.386 13.126 13.113 

Sundhedsudgifter m.v. 16.727 17.501 18.988 

Dagtilbud til børn og unge 228.508 239.963 246.565 

Tilbud til børn og unge med sær-
lige behov 

17.870 19.068 19.162 

Politisk organisation 188 237 500 

Bevillingen i alt 715.106 732.097 749.905 
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Folkeoplysning  

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Ungdomsklubber   3.713 3.708 3.692 

Ungdomsskolen  9.672 9.418 9.420 

Folkeoplysning i alt  13.386  13.126  13.113 

Børne- og Skoleudvalgets andel af det folkeoplysende område er afsat til drift af kommunens ungdomsklubber 
og den kommunale ungdomsskole.  

Ungdomsklubber 
Ungdomsklubberne er et tilbud til byens unge fra 7. klasse. Det forventede fremmøde i Islev/Klub 44 er 60 
unge, i Nyager/RFC er det forventede fremmøde 90 unge, og i Valhøj er det forventede fremmøde 70 unge. 
Ungdomsklubberne er kontingentfrie. 

Ungdomsskolen 
Budgettet er størstedelen af Ungecenter2610’s budget. Ungecenter2610 varetager fritidsundervisning for 
unge mellem 13 og 17 år. Desuden varetager centret heltidsundervisning for elever fra 8. til 10. klasse, der 
har brug for et særligt tilbud, og er endvidere opsamlings- og kvalificeringsklasse til ungdomsuddannelserne.  
Ungecenter 2610 varetager endvidere Rødovres kommunale 10. klasses tilbud samt ungdomsvejledningen. 
Vejledningen og 10. klasseundervisningen er budgetmæssigt placeret under folkeskoler. 

Politisk organisation  

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Kommissioner, råd og nævn  188 237 500 

Bevillingen dækker vederlag, mødediæter og mødeudgifter i forbindelse med kommunens Skolebestyrelser, 
Daginstitutionsbestyrelser og Ungdomsskolebestyrelse.  

Folkeskolen  

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Folkeskoler  291.238 290.548 296.986 

Fællesudgifter  4.708 4.702 5.303 

Pædagogisk psykologisk rådgivning 13.297 12.107 12.062 

Skolefritidsordninger 46.598 49.792 49.530 

Befordring af skoleelever i grundskoler 5.370 5.344 5.369 

Specialundervisning i regionale tilbud 2.219 1.292 2.498 

Kommunale specialundervisningstilbud 43.800 46.202 47.837 

Efter- og videreuddannelse mv. 46 55 57 
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1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Bidrag til statslige og private skoler 24.046 25.081 24.842 

Efterskoler og ungdomskostskoler 3.623 3.731 3.755 

Uddannelses- og erhvervsvejledning og 
øvrige indsatser 

3.239 3.074 3.065 

Specialpædagogisk bistand til børn i før-
skolealderen 

243 274 273 

Folkeskolen i alt 438.427 442.202 451.577 

Folkeskoler mv. 
Området dækker udgifter til normal- og specialundervisning i folkeskolen i alderen 6-17 år, herunder folke-
skoler, privatskoler med videre. Området dækker derudover udgifter/indtægter til SFO inkl. fripladstilskud 
og søskenderabat samt løn til støttepædagoger. Yderligere dækker området en række vejledningsopgaver 
som for eksempel ungdomsvejledning, der varetages af Ungecenter2610, samt specialvisitering via Det Pæda-
gogiske Udviklingscenter (PUC). PUC dækker også Pædagogisk Central, skolebiblioteker, specialpædagogisk 
bistand til børn samt fagkonsulenter. 

Ud over det lovmæssigt fastsatte timetal har Kommunalbestyrelsen vedtaget en indskolingsordning med et 
antal to-lærertimer varetaget af lærere og pædagoger. 

Budgettet til de enkelte skoler og SFO’er tilpasses grundlæggende via en række demografimodeller. Der er 
herudover en række centralt afsat en række tværgående puljer, som dækker de overordnede udgifter på 
folkeskoleområdet. I Rødovre Kommune er der 11 måneders forældrebetaling på SFO området. Juli måned 
er betalingsfri. Skolernes budget til normalskoleområdet er tildelt på baggrund af indskrivningen til skoleåret 
2020/2021 pr. 5/9 2020. For SFO’erne er budgettet tildelt på baggrund af indskrivningen pr. 5/9 - 2020.  

Elevtal, normalundervisning/SFO i Rødovre Kommune 

Elevtal Folkeskole 
SFO 

I 
SFO 

II 

Hendriksholm skole 604 272 113 

Islev skole 720 265 125 

Rødovre skole 675 290 42 

Tinderhøj skole 470 236 60 

Valhøj skole 694 222 66 

Nyager skole 732 312 113 

I alt antal elever 3.895 1.597 518 

Sundhedsudgifter m.v. 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Den Kommunale Tandpleje 16.727 17.501 18.988 
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Den Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til kommunens børn og 
unge, indtil de er fyldt 18 år. Der er endvidere mulighed for at benytte en privat praktiserende tandlæge efter 
ministeriets satser og regler.  

Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af 
nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tand-
plejetilbud i privat tandlægepraksis. Hjemmeplejen visiterer til Omsorgstandplejen, og her beregnes ligeledes 
egenbetaling i henhold til ministeriets satser. Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tand-
pleje til personer, der på grund af sindslidelse, psykiske udviklingshæmning eller andet, ikke kan udnytte de 
almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstandple-
jen. Der er i budget 2021 givet en varig budgetopskrivning til varetagelse af opgaven vedrørende vederlagsfri 
tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. 

Dagtilbud til børn og unge 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Fælles formål * 22.300 41.004 50.620 

Dagplejen 24.402 26.348 26.214 

Daginstitutioner * 166.254 158.318 153.988 

Klubber og andre socialpædagogiske fritids-
tilbud 

9.169 8.839 9.253 

Tilskud til privatinst., privat dagpleje, m.m. 6.383 5.454 6.490 

Dagtilbud til børn og unge i alt 228.508 239.963 246.565 
Note *: I løbet af året fordeles midler fra fælles formål ud til institutionerne. Stigningen i budget på fælles formål fra 2021 til 2022 
skyldes primært budget til minimumsnormeringer, midler som udlægges til de decentrale institutioner, og nye pladser. 

Dagtilbud til børn og unge dækker alle udgifter til pasning af børn i alderen 0-6 år, inkl. støttetimer, friplads-
tilskud, søskenderabat og gratis sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn i henhold til dagtilbudsloven. Der 
er afsat midler til kommunens tre byggelegepladser, som er et fritidstilbud for børn, der er fyldt 7 år. Institu-
tionerne får tildelt budget på baggrund af nedenstående pladser, efter ”70/30-modellen”, som betyder, at der 
er budgetteret med 70 % pædagoger (inkl. leder og souschef) og 30 % pædagogmedhjælpere. Budgetlægningen 
bygger på, at antallet af børnehavebørn varierer over året med færrest børnehavebørn i maj og flest i april. 
Dette skyldes, at den ældste årgang børnehavebørn hvert år udskrives til skolestart pr. 30. april. 

Tilbud til børn og unge med særlige behov 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Børneterapien 1.038 944 942 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 16.832 18.125 18.221 

Tilbud til børn og unge med særlige behov i 
alt 

17.870 19.068 19.162 

Børneterapien tilbyder rådgivning og behandling for børn og unge med behov for særlig støtte. Særlige dag-
tilbud og særlige klubber dækker hjælp til handicappede børn og unge fra 0 til 18 år med behov for særlige 
daginstitutions- og fritidstilbud. Tilbud dækker både Helhedstilbuddet Skovmoseskolen og køb af pladser i 
andre kommuner.  
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Daginstitutioner, antal pladser   

Institution Vuggestuebørn Børnehavebørn 

Vuggestuer     

Bybjerget  32   

Carlsro  40   

Børnehaver     

Nyager   64 

Bybjerget   64 

Carlsro   90 

Integrerede      

Solsikken 47 70 

Egegården 12 60 

Rønneholm  69 119 

Espelunden 72 100 

Islemark 36 60 

Broparken 65 90 

Skanderup 35 80 

Træet 36 80 

Søtorp 48 80 

Slottet 42 60 

Tjørneparken 32 76 

Elvergården 36 60 

Græshoppen 24 60 

Mælkevejen 24 40 

Skibet 42 60 

Solen  24 40 

Kæret 36 60 

Total antal børn  752 1413 
Note: Pladserne er afrundede til helårspladser. 

Dagplejen 

Institution Dagplejepladser 

Dagplejen 228 
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Pasningen i Dagplejen varetages af dagplejerne, der som udgangspunkt tildeles tre faste børn hver, men over 
året skal passe svarende til 3,2 børn. Dagplejen beskæftiger endvidere et antal dagplejepædagoger, hvis opgave 
blandt andet er at føre løbende tilsyn med dagplejerne.  
Den kommunale dagpleje har tre legestuer, som dækker hvert sit geografiske område i kommunen. 

Byggelegepladser  

Institution Pladser 

Byggelegepladsen Rønneholm 140 

Byggelegepladsen Broparken 110 

Rødovre Byggelegeplads 230 

Byggelegeplads i alt 480 
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K
ultur- og Fritidsudvalget



Kultur- og Fritidsudvalget, samlet driftsbevilling 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Aktivitetsstyret service  83.800 80.931 81.897 

Bevilling i alt 83.800 80.931 81.897 

Kultur- og Fritidsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Fritidsfaciliteter 28.219 24.279 24.564 

Folkeskolen m.m. 2.009 2.583 2.588 

Folkebiblioteker 21.520 20.903 20.769 

Kulturel virksomhed 16.546 16.624 18.013 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 15.411 16.461 15.883 

Politisk organisation 95 80 80 

Bevillingen i alt 83.800 80.931 81.897 

50



Fritidsfaciliteter 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Idrætsanlæg 20.193 19.908 20.143 

Vestbad 7.681 4.031 4.077 

Andre fritidsfaciliteter 346 341 344 

Fritidsfaciliteter i alt 28.219 24.279 24.564 
Note: I regnskab 2020 var der betydelige mindreindtægter på Vestbad som følge af Covid-19 nedlukning 

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 
Rødovre Kommune har en række idrætsanlæg, som jf. Folkeoplysningsloven skal stilles gratis til rådighed for 
det lokale foreningsliv:  

- Rødovre kommunes tennisanlæg
- Espelundens Idrætsanlæg
- Rødovre Stadion og Petanqueanlæg
- Rødovrehallen
- Rødovre Stadionhal 1 & 2
- Rødovre Tennishal
- Rødovre Skøjte Arena 1 & 2
- Jyllingevej 128.

Rødovre Kommune har to svømmehaller: 
- Islevbadet
- Vestbad.

Vestbad  
Vestbad ejes af Brøndby Kommune og Rødovre Kommune. Udgifterne til Vestbad fordeles mellem de to 
kommuner på baggrund af befolkningstallet. Formandskabet skal veksle mellem de to kommuner i perioder 
af 8 år. Brøndby Kommune og Rødovre Kommune har vedtaget, at Rødovre Kommune varetager Vestbads 
administration. Budgettet på 4,0 mio. kr. i ovenstående tabel for budgetforslag 2022 er Rødovre Kommunes 
nettoudgifter til Vestbad.  

Andre fritidsaktiviteter 
Budgettet vedrører midler afsat til at støtte elite- og talentudviklingen i Rødovre Kommune. Posten dækker 
endvidere energiudgifterne til bygningerne på Vårfluevej 15a, Lisbjergvej 16, Jyllingevej 128 og Ved Sports-
pladsen 14.  

Folkeskolen m.m. 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Fritidsaktiviteter for elever og Sjov lørdag 221 443 445 

Rødovrehus 167 156 159 

Skovly 1.621 1.709 1.710 

Specialpædagogisk bistand til voksne 0 275 274 

Folkeskole m.m. i alt 2.009 2.583 2.588 
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Fritidsaktiviteter for elever – ”Sommerferieaktiviteter” og ”Sjov Lørdag” 
Budgettet dækker udgifter til forskellige former for sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn, her-
under hjemlige aktiviteter, éndagsture og flerdagsture. Tilrettelæggelsesformen er primært organiseret i sam-
arbejde med SFO’erne og foreningslivet. Endvidere afholdes 2 årlige ”Sjov Lørdag” arrangementer. 
 
Rødovrehus  
Rødovre kommunes feriekoloni, som benyttes af Rødovres skoler. 
 
Skovly 
Skovly er Rødovre Kommunes kursus og ferieejendom, der henvender sig til foreninger, forvaltninger, insti-
tutioner, skoleklasser på koloni, samt børn– og forældreophold fortrinsvis fra Rødovre kommune.  
 
Specialpædagogisk bistand til voksne 
Budgettet anvendes til specialundervisning for voksne, hvor undervisningen er målrettet personer, der som 
følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning 
for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. 
 
 

Folkebiblioteker    

1.000 kr., 2022-P/L   Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Folkebiblioteker 21.520 20.903 20.769 
 
 
Rødovre Bibliotek 
Rødovre Kommunes biblioteker udgøres af Hovedbiblioteket, Filialbiblioteket Trekanten og Cafébiblioteket 
på Milestedet. Bibliotekerne giver fri og lige adgang til information og viden ved at stille bøger, tidsskrifter og 
digitale kilder til rådighed. Derudover rummer biblioteket Lokalhistorisk Samling, udarbejder ”Lydavisen” og 
tilbyder ordningen ”Biblioteket kommer”.  
 
 

Kulturel virksomhed    

1.000 kr., 2022-P/L   Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Heerup Museum 1.465 1.363 1.361 

Teatre 401 389 389 

Kulturelle arrangementer 2.191 2.926 3.172 

Musikarrangementer 490 458 461 

Rødovre Kommunale Musikskole 4.984 4.950 4.933 

Kulturhuset Viften 3.451 2.883 4.046 

Rødovregaard 1.756 1.650 1.650 

Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren 1.742 1.736 1.733 

Lokalhistorisk Samling 66 269 268 

Kulturel virksomhed i alt 16.546 16.624 18.013 

 
 

52



Heerup Museum 
Museets ansvarsområde er Rødovre Kommunes samling af kunstneren Henry Heerups værker og effekter. 
Museet skal, med afsæt i dette ansvarsområde, virke for kendskabet til og forståelsen af Henry Heerups kunst 
og livsholdninger.  

Teatre 
Budgettet dækker et årligt tilskud til Rødovre Teaterforening.  

Kulturelle arrangementer 
Budgettet dækker følgende aktivitetsområder: 
- Driftstilskud til diverse foreninger
- Kulturelle aktiviteter og tiltag i Rødovre Kommune
- Stillingerne som kulturkonsulent og børne- og ungekonsulent
- Bevillingen til Kunst i byens rum.

Musikarrangementer 
Budgettet dækker følgende aktivitetsområder: 
- Nytårskoncert, som afvikles i samarbejde med Rødovre Centrum, Centerforeningen
- Kulturpakken giver mulighed for at præsentere børne- og ungekultur i folkeskoleregi fra 0.-9. klasse
- Børnekulturpuljen har til formål at støtte initiativer/aktiviteter, der opfylder en eller flere af intentionerne

i Rødovre Kommunes Børnekulturpolitik
- Kultur i byens rum har til formål at tilbyde kultur-, teater- og musikarrangementer i byens rum og grønne

oaser.

Rødovre Kommunale Musikskole 
Børn og unge fra 0 til 25 år kan deltage i musikundervisning, hvor der undervises i sang, guitar, strygere, 
harpe, træblæsere, messingblæsere, slagtøj, klaver, rytmik, kor og sammenspil. 

Kulturhus Viften 
Viften er en væsentlig kulturaktør i regionen, med et alsidigt tilbud til borgerne af høj international kvalitet, 
og som danner ramme om nye og spændende kulturtiltag.  

Rødovregaard 
Det lokale foreningshus/kulturhus, hvor foreninger, institutioner, oplysningsforbund og lignende efter aftale 
gratis kan låne et lokale til møder, aktiviteter, musiske arrangementer m.v.  

Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren 
Ejbybunkerens formål er at øge almenhedens forståelse for Københavns Befæstning. Det sker gennem udstil-
lings-, undervisnings- og andre formidlingsaktiviteter. 

Lokalhistorisk Samling 
Lokalhistorisk Samling indsamler historisk materiale med relevans for lokalsamfundet, registrerer dette og 
gør det i videst muligt omfang tilgængeligt for publikum, bl.a. ved publikationer. Lokalhistorisk Samling har til 
huse på Hovedbiblioteket.  
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Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Fælles formål 715 529 531 

Foreningsportal 395 305 552 

Folkeoplysning generelt 9.034 9.709 9.651 

Idrætsprofilskole 654 649 646 

Fritid for dig 268 261 262 

Milestedets Ungdomshus 2.591 2.536 2.527 

Vestvoldens Ungdomsklub 1.754 1.720 1.714 

Indretning af lokaler til Taekwondoklub * 0 752 0 

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter i alt 15.411 16.461 15.883 
Note *: De 0,8 mio. kr. til indretning af lokaler til Taekwondoklub i 2021 er flyttet til anlæg med overførsselssagen fra marts 2021, 
idet der blev afsat 5,3 mio. kr. til projektet "Taekwondoklubben - indretning af lokaler”. 

Fælles formål 
Budgettet anvendes primært til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med foreningers specialar-
rangementer, herunder tilkøb af skolebetjentbistand og rengøringsudgifter. 

Foreningsportal 
Foreningsportalen sikrer én digital kommunikationskanal for kommunens foreninger.   

Folkeoplysning generelt 
Der afsættes årligt en samlet bevilling, som anvendes inden for følgende hovedområder: Tilskud til undervis-
ning, særlige grupper (pensionister, efterlønsmodtagere m.v.), Mellemkommunal refusion (der foretages i af-
regning i forhold til kommunerne i det gamle Københavns Amt), Rødovreordningen, Nærmere angivne for-
mål, Venskabsbyordningen, Pulje til ekstraordinære tilskud, Rødovre Concert Band, Udstyr og akutpulje, og 
Lokaletilskud – voksenundervisning.  

Idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse 
I samarbejde mellem Valhøj Skole og en række idrætsforeninger er der etableret en eliteidrætsdel, som består 
af en idrætsklasserække for 7. – 9. klasse med elever, der dyrker en idrætsgren på højt niveau. Der er afsat 
midler til aflønning af de instruktører, som de medvirkende foreninger stiller til rådighed, samt til indkøb af 
diverse idrætsmateriel. 

Fritid for Dig 
Fritid for Dig er et tilbud til kommunens børn og unge, hvor der er mulighed for at afprøve en række for-
skellige aktiviteter, som er igangsat i samarbejde med det frivillige foreningsliv.  

Milestedets Ungdomshus og Vestvoldens Ungdomsklub, Knallertbanen 
Milestedets Ungdomsklub tilbyder aktiviteter til unge i aldersgruppen 12 – 25 år. Vestvoldens Ungdomsklub, 
Knallertbanen tilbyder aktiviteter til unge i alderen 14 – 18 år.  Tilbuddene er budgetteret med udgangs-
punkt i en normering på følgende antal pladser: 

Institution Pladser 

Milestedets Ungdomshus 120 

Vestvoldens Ungdomsklub  70 

Pladser i alt 190 
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Politisk organisation 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Folkeoplysningsudvalget 95 80 80 

Politisk organisation i alt 95 80 80 

Der er afsat midler til mødediæter samt andre mødeudgifter til Folkeoplysningsudvalget. 
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Social- og Sundhedsudvalget



Social- og Sundhedsudvalget, samlede driftsbevillinger 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Aktivitetsstyret service  327.176 316.303 321.397 

Demografistyret service  487.231 504.851 504.076 

Overførsler mv. 357.819 362.828 383.706 

Bevilling i alt 1.172.226 1.183.981 1.209.179 

Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret og Demografistyret service  

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Faste ejendomme 2.489 2.342 2.330 

Folkeskolen m.m. 7.203 6.577 6.551 

Ungdomsuddannelser 9.988 11.098 12.569 

Sundhedsudgifter m.v. 49.702 55.939 56.542 

Tilbud til børn og unge med særlige be-
hov 

115.115 114.948 115.502 

Tilbud til ældre 405.676 407.186 405.920 

Tilbud til voksne med særlige behov 220.729 219.069 222.605 

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øv-
rige sociale formål 

3.355 3.685 3.145 

Politisk organisation 150 309 309 

Bevillingen i alt 814.407 821.153 825.473 

Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Overførsler mv. 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Faste ejendomme -23.267 -17.401 -17.385

Sundhedsudgifter mv. 180.648 179.823 181.792 

Central refusionsordning -9.693 -16.360 -17.760

Førtidspensioner og personlige tillæg 151.447 160.600 179.112 

Kontante ydelser 58.683 56.166 57.948 

Bevillingen i alt 357.818 362.828 383.706 

57



Faste Ejendomme 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Beboelse 17 0 0 

Støtte til opførelse af boliger, m.m. 2.472 2.343 2.330 

I alt 2.489 2.342 2.330 

Beboelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration. 
Støtte til opførelse af boliger dækker primært kommunens andel af ydelsesstøtte til almene boliger, ungdoms-
boliger mv. til nedbringelse af terminsydelserne på lånene. Støtten er lovbestemt. 

Folkeskolen m.m. 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Folkeskolen m.m. 7.203 6.577 6.551 

Note: Området dækker lønudgifter vedr. Udviklingscenter Skiftesporet – Det er primært lærere, som aflønnes hér. Den øvrige drift 
af institutionen er placeret under Tilbud til børn og unge med særlige behov. 

Ungdomsuddannelser 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Ungdomsuddannelse for unge med sær-
lige behov 

9.988 11.098 12.569 

Området dækker udgifter til STU – Særlig tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-
årig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 24 år, der ikke kan gennemføre en uddannelse på ordinære 
vilkår. 

Tilbud til børn og unge med særlige behov 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Opholdssteder m.v. for børn 18.850 27.441 21.041 

Forebyggende foranstaltninger for børn 
og unge 

49.324 46.408 48.764 

Plejefamilier 26.772 27.132 26.062 

Døgninstitutioner for børn og unge 14.392 7.058 13.052 

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn 
og unge 

2.343 2.495 2.487 

Afgørelser efter Lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet 

3.433 4.414 4.097 

I alt 115.115 114.948 115.502 
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Anbringelser – Udvalgte budgetforudsætninger sammenkædet til anbringelsestype 

Foranstaltningstype – eksterne tilbud 

Tilbud til børn og unge med særlige 
behov/myndighedsområdet 

Forbrug omreg-
net til årsværk 

2020 

Antal års-
værk, bud-
get 2022 

Forventet årlig 
gennemsnitspris 
på hovedydelser, 

1.000 kr.  

Opholdssteder inkl. skibsprojekter (mod-
regnet mellemkommunal betaling) 

18 23 830 

Eget værelse/kollegier o.lign. – eksterne til-
køb 

3 2 182 

Kost- og efterskoler m.v. 8 7 181 

Plejefamilier (vederlag m.m., excl. kommu-
nale plejefamilier ~ familieplejekonsulenter 
m.v.)

41 60 376 

Netværksplejefamilier *) 9 34 25 

Døgninstitutioner (excl. forældrebetaling) 9 9 1.397 

Sikrede døgninstitutioner (excl. ”objektiv 
finansiering”, som Rødovre Kommune ikke 
har indflydelse på) 

1 1 1.558 

Note: Udgangspunktet for årsværk er helårsbelastning – ikke unikke borgere. Derudover tager prisberegninger afsæt i realforbrug 
(ydelsesvalg og tyngde) og giver på baggrund af budgetniveauet en omregnet vejledende norm for købekraft.  

Det tilstræbes kun at døgnanbringe børn og unge, som er truet i deres udvikling ved fortsat ophold i hjemmet. 
Derfor arbejdes der til stadighed på at fremme en effektiv udnyttelse af behandlerkorpset og skolebehand-
lingstilbud. Indsatsen omhandler børn og unge mellem 0-18 år, med mulighed for forlængelse til den unge 
fylder 23 år. Anbringelse uden for hjemmet sker kun, hvis udviklingen hos barnet eller den unge er truet, og 
hvis forældrene ej heller med støtte kan ændre eller forebygge en fejludvikling.  

Forebyggende foranstaltninger – Udvalgte budgetforudsætninger på foranstaltningstype 

Foranstaltningstype – eksterne tilbud  

Myndighedsområdet 

Forbrug 
omregnet 
til årsværk 

2020 

Antal årsværk, 
budget 2022 

Forventet årlig 
gennemsnitspris 
på hovedydelser, 

1.000 kr.  

Eksterne dagskoletilbud inkl. familiebe-
handling 

44 37 279 

Døgnophold for forældre og børn (evt. fa-
miliemedlemmer) 

0 1 - 

Aflastningsordninger 55 43 184 
Note: Udgangspunktet for årsværk er egentlig helårsbelastning – ikke unikke borgere. Derudover tager prisberegninger afsæt i real-
forbrug (ydelsesvalg og tyngde) og giver på baggrund af budgetniveauet en omregnet vejledende norm for købekraft. 

Budgetforudsætninger sammenkædet til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

Foranstaltningstype – eksterne tilbud 

Tilbud til børn og unge med særlige 
behov/myndighedsområdet 

Forbrug 
omregnet 
til årsværk 

2020 

Antal årsværk, 
budget 2022 

Forventet årlig 
gennemsnitspris 
på hovedydelser, 

1.000 kr.  

Foranstaltninger på baggrund af Lov om 
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

5 6 707 

Note: Nyt nøgletal på baggrund af 1. års data på området. 
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Budgetforudsætninger sammenkædet til egne tilbud 

Foranstaltningstype – interne tilbud  

Decentrale institutioner 

Antal årsværk, bud-
get 2022 

Forventet årlig gen-
nemsnitspris, 1.000 kr. 

Udviklingscenter Skiftesporet: Skole-/behandlingstil-
bud for 10-15/16-årige 

48 358 

Rødovre Børnehus (6-12-årige) 12 185 

Familiehuset Elektravej (inkl. ejd.udg.) 183 45 

Eget værelse – Ungdomsboligerne Elektravej samt 
Medelbyvej 4 (inkl. kontaktpersoner, excl. husleje-
indtægter) – fra 4. kvt. 2022 udvides med 2 ekstra 
pladser. 

10 414 

Familiehuset Elektravej yder altovervejende psykolog- og familiebehandling. Området for ungdomsboliger 
rummer kontaktpersonordninger. Personalegrupperne understøtter dog en bredere målgruppe end blot be-
boerne i ungdomsboligerne. Brobyggerfunktion er overgået til Jobcenter pr. 1.3.2021.  

Tilbud til voksne med særlige behov 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Personlig og praktisk hjælp og madservice 10.818 10.950 11.038 

Personlig støtte og pasning af handicappede mv. 15.870 15.927 15.849 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.740 4.691 4.678 

Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. 8.826 14.618 14.587 

Botilbud, personer med særlige sociale problemer 3.678 2.861 2.899 

Alkoholbehandling 5.188 3.848 4.462 

Behandling af stofmisbrugere 9.379 8.837 8.827 

Botilbud til længerevarende ophold 47.877 46.190 40.783 

Botilbudslignende tilbud  38.101 36.737 39.375 

Botilbud til midlertidigt ophold 32.504 31.641 36.522 

Kontaktperson- og ledsageordninger 9.735 8.941 10.242 

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 906 1.798 316 

Beskyttet beskæftigelse 7.368 7.129 7.143 

Aktivitets- og samværstilbud  26.739 24.901 25.883 

I alt 220.729 219.069 222.605 
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Budgetforudsætninger for udvalgte foranstaltningstyper 

Foranstaltningstype 
Antal helårspersoner Enhedspris pr. år, 

1.000 kroner 

Forsorgshjem og krisecentre 1) 9 323 

Længerevarende botilbud  45 907 

Botilbudslignende tilbud 61 645 

Midlertidige botilbud 53 690 

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 0 1.766 

Beskyttet beskæftigelse 52 138 

Aktivitets- og samværstilbud 115 225 
1) Nettodriftsudgift. Der er 50 pct. statsrefusion.

Personlig og praktisk hjælp og madservice 
Området omfatter hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk hjælp) samt madservice til hjemmeboende med 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap). Ydelserne, der leveres af kommunens hjemmepleje 
og en privat leverandør, opgøres adskilt fra ydelser til ældre borgere (personer fyldt 67 år) under området 
Tilbud til ældre. 

Hjemmehjælp til voksne med særlige behov - Budgetforudsætninger 2022 

Antal visiterede timer pr. uge *) 
Rødovre  

hjemme-
pleje 

Private  

leverandø-
rer 

Antal timer 
i alt 

Praktisk hjælp 84 26 110 

Personlig pleje i dagtimerne 160 28 188 

Personlig pleje på ubekvemme tider 118 43 161 

Antal timer i alt 362 97 459 

*) Personlig pleje og praktisk hjælp ekskl. Indkøbsordningen. 

Personlig støtte og pasning af handicappede mv. 
Tilbuddet benyttes af yngre fysisk eller psykisk handicappede til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning 
og ledsagelse, når der er tale om et aktivitetsniveau, der gør det nødvendigt at yde en særlig støtte. 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner  
Området omfatter Kommunikationscenteret, der rådgiver kommunerne på områderne syn, høre, 
tale/stemme, kommunikation og erhvervet hjerneskade. Endvidere tilskud til Døvekonsulentordningen under 
Center for Døve, som betales efter indbyggertal i den enkelte kommune. 

Hjælpemidler, forbrugsgoder mv.  
Området omfatter alle typer af hjælpemidler fra invalidebiler over ortopædiske hjælpemidler til forbrugsgoder 
til personer under 67 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Desuden dækker området hjælp 
til boligindretning samt støtte til individuel befordring - også i disse tilfælde er kriteriet varig nedsat funkti-
onsevne. 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 
Området dækker udgifter til personer i botilbud for hjemløse, herunder forsorgshjem, og kvindekrisecentre. 
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Alkoholbehandling 
Området dækker udgifter til personer, som er i alkoholbehandling i henholdsvis dag-, døgn- og ambulant 
behandling.  

Behandling af stofmisbrugere 
Området dækker udgifter til stofmisbrugere, som er i behandling i henholdsvis dag- og døgntilbud.  

Botilbud til længerevarende, botilbudslignende og midlertidige ophold 
Området dækker udgifter til borgere, der bor i institutioner og bofællesskaber, som drives efter serviceloven 
– både tilbud, hvor boligdelen drives efter serviceloven og tilbud, der er opført efter almenboligloven.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 
Området dækker udgifter til personer i dagtilbud i henhold til serviceloven.  

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 

1.000 kr., 2022-P/L 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetforslag 
2022 

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 
formål 

3.355 3.685 3.145 

Området dækker udgifter til frivilligt socialt arbejde men også Rødovre Frivilligcenter og Headspace. Endvi-
dere er der budget til husning af borgere, der ellers er i målgruppen for herberg eller krisecenter. Endelig 
ligger Social- og Sundhedsforvaltningens fælles kursuspulje på dette område. 

Udgifter til husly 
Budget til ejendomsdrift og løn til Egegårdsvej 22, som fungerer som alternativ til ophold på herberg eller 
krisecenter, og drives efter Serviceloven.  

Boligsocial indsats i Kærene 
Rødovre Kommune yder tilskud til lønudgifterne til boligsocial medarbejder i Kærene. 

Headspace 
Tilskud til Headspace, primært til dækning af husleje og lønudgifter. 

Tilskud til frivillige foreninger 
Social- og Sundhedsudvalget bevilliger 2 gange årligt tilskud til de frivillige foreninger i Rødovre Kommune 
efter Serviceloven. 

Rødovre Frivilligcenter 
Tilskud til Rødovre Frivilligcenter, primært til dækning af lønudgifter til frivilligkoordinatoren. 

Sundhedsområdet 

1.000 kr., 2022-P/L 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetforslag 
2022 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 180.648 179.823 181.792 

- Stationær somatik 182.734 153.483 155.435 

- Stationær psykiatri 0 3.593 3.581 

- Ambulant psykiatri 0 7.141 7.117 

- Praksissektoren (sygesikring) 28 15.606 15.660 
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1.000 kr., 2022-P/L 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetforslag 
2022 

 - Efterreguleringer vedr. tidligere år  -2.113 0 0 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-
træning (herunder Træningscentret) 

20.500 22.821 23.135 

Specialiseret ambulant genoptræning 499 683 691 

Specialiseret rehabilitering 5.373 3.099 3.810 

Personbefordring 916 1.013 1.019 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 4.590 5.832 5.862 

Forebyggelse (herunder udgifter til forløbsprogram-
mer) 

1.131 1.130 1.123 

Sundhedscentret 4.648 4.622 4.694 

Sundhedsplejen 7.416 7.669 7.774 

Kommunale udgifter til hospiceophold 1.327 1.551 1.546 

Betaling for færdigbehandlede patienter -1.333 2.818 2.063 

Øvrige Sundhedsudgifter  4.636 4.702 4.826 

I alt 230.352 235.765 238.334 
 
 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 
Den enkelte kommunes borgeres forbrug af ydelser i det regionale sundhedsvæsen – hospitalsvæsenet og 
sygesikringsydelserne – afregnes månedligt i forhold til det registrerede forbrug.  
 
Implementering af det nye landspatientregister (LPR3) har medført, at den faktiske beregning af kommunal 
medfinansiering er suspenderet i 2019. De månedlige acontobeløb for opkrævning i 2021 blev udmøntet i 
forbindelse med regeringsaftalen i juni. Opkrævning for 2022 afklares i forbindelse med regeringsaftalen. 
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Træningscentret forestår såvel genoptræning efter sundhedsloven, som vedligeholdelsestræning efter service-
loven.  
 
Den specialiserede genoptræning foregår på hospitalerne under lægefagligt tilsyn, men finansieres 100 % af 
bopælskommunen. Rehabilitering af borgere med svære hjerneskader til specialiseret rehabilitering henvises 
til hjerneskadecentre. 
  
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 
Vederlagsfri fysioterapi herunder ridefysioterapi, henvises fra den alment praktiserende læge, og kommunen 
har den fulde finansiering.  
 
Forebyggelse 
Der afsættes årligt en pulje til forebyggelsesprojekter. Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af 
puljen i den årlige handleplan. Der afsættes særskilt bevilling til forløbsprogrammer for borgere med hhv. 
KOL, Type 2 Diabetes og borgere med hjerte/kar sygdomme. 
 
Sundhedscentret 
Sundhedscentret yder råd og vejledning om fysisk aktivitet, kost, rygning, alkohol og stress. På Sundhedscen-
tret afholdes temaaftener, kurser i rygestop og kostomlægning, samt sundhedstjek- og samtaler. Kommunens 
rehabiliteringsprogrammer for borgere med en kræftsygdom er forankret i Sundhedscentret.  
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Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen er tilrettelagt som en integreret ordning mellem almindelig sundhedspleje til familier, skole-
sundhedspleje og rådgivning til daginstitutioner. Sundhedsplejen forestår desuden ind- og udskolingsundersø-
gelser på folkeskolerne. Forebyggelsestiltaget ”Vægtenheden for børn og unge” er forankret i Sundhedsplejen. 

Kommunale udgifter til hospiceophold 
Kommunen betaler en plejetakst for personers ophold på hospice. I 2020 udgjorde taksten 2155 kr. pr. døgn. 

Betaling for færdigbehandlede patienter 
Kommunen betaler en plejetakst for personer, der fortsat er indlagt på et hospital efter de lægefagligt er 
færdigbehandlede. Plejetakst opkræves af både somatiske og psykiatriske sengepladser. Der opkræves desu-
den en statslig straftakst. 

Tilbud til ældre 

1.000 kr., 2022-P/L 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetfor-
slag 2022 

Ældreboliger * -23.267 -17.401 -17.375

Hjemmehjælp – kommunal leverandør inkl. ledelse og 
administration og bygninger 

120.503 123.037 125.200 

Hjemmehjælp – private leverandører 8.017 6.115 6.145 

Social- og sundhedsuddannelserne 9.218 10.775 9.580 

Hjemmesygepleje inkl. ledelse og administration 31.349 31.240 32.643 

Plejehjem – (pleje- og omsorg) 173.327 172.849 172.180 

Madservice 1.452 1.338 1.364 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34.645 32.745 32.942 

Hjælpemidler og boligindretning m.v. 13.785 12.753 13.932 

Betalinger til og fra kommuner vedr. plejepladser m.v. 12.423 13.647 9.252 

Pleje af døende 957 2.687 2.681 

I alt * 405.676 407.186 405.920 

Note *: Tallene for Ældreboliger under bevillingen for overførsler indgår i tabellen, men ikke i summen. 

Hjemmehjælp 
Området omfatter hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk hjælp) til ældre borgere (personer fyldt 67 år). 
Den enkelte borger har frit valg mellem at vælge Rødovre Kommunes hjemmepleje eller en privat leverandør. 

Hjemmehjælp – visiterede timer 

Antal visiterede 
timer pr. uge *) 

Rødovre hjemme-
pleje 

Private leverandø-
rer 

Antal timer i alt 

1. kvt.
2019

1. kvt.
2020

1. kvt.
2021

1.kvt.
2019

1.kvt.
2020

1. kvt.
2021

1.kvt.
2019

1.kvt.
2020

1. kvt.
2021

Praktisk hjælp 1.426 1.567 1.630 102 106 104 1.529 1.674 1.734 

Personlig pleje  3.736 3.557 2.976 284 219 217 4.020 3.776 3.193 

Antal timer i alt 5.162 5.124 4.606 387 325 321 5.549 5.450 4.926 

*) Personlig pleje og praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordningen, der betjener knap 300 borgere. Timerne i 1. kvartal 2020 og 2021 
er reduceret pga. færre hjemmehjælpemodtagere grundet åbningen af 48 nye pladser på plejehjemmet Ørbygård februar 2020.   
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Hjemmehjælp - visiteret tid 

Visiteret tid pr. uge Antal brugere 

Uge 19 – 2019 Uge 19 – 2020 Uge 19 – 2021 

< 2 timer 664 696 657 

2 – 3,9 time 136 125 113 

4 – 7,9 time 141 148 117 

8 – 11,9 time 73 67 53 

12 – 19,9 time 65 56 47 

≥ 20 timer 68 14 51 

I alt 1.147 1.106 1.038 

Budgetforudsætninger 2022 

Antal visiterede ti-
mer pr. uge *) 

Rødovre  

hjemmepleje 

Private  

leverandører 

Antal timer i alt 

Praktisk hjælp 1.107 71 1.178 

Personlig pleje i dagti-
merne 

1.965 77 2.042 

Personlig pleje på 
ubekvemme tider 

1.585 117 1.702 

Antal timer i alt 4.657 265 4.922 

*) ekskl. Indkøbsordningen, der betjener knap 300 borgere. 

Social- og Sundhedsuddannelserne 
På området for Social- og Sundhedsuddannelserne er der er budgetteret med ansættelse af årligt 46 
assistentelever og 21 hjælperelever, i alt årligt 67 elever. Længden af uddannelserne er 56 uger (ca. 
11 mdr.) for hjælpereleverne og 147 uger (ca. 34 mdr.) for assistenteleverne.  

Hjemmesygepleje 
Hjemmesygeplejens opgaver udføres dels i henhold til Sundhedsloven (f.eks. medicingivning og sårbehandling) 
og dels i henhold til Serviceloven (f.eks. i form af funktionen som gruppeledende sygeplejersker i hjemmeple-
jens lokalgrupper). Sygeplejen indgår i den forebyggende indsats med fokus på borgernes tryghed, trivsel og 
sundhed, der skal medvirke til at forhindre og begrænse indlæggelser og genindlæggelser på hospitalerne.  

Forebyggende indsats 
Udgifterne omfatter primært De Midlertidige Døgnpladser på Slotsherrens Vænge 6, der benyttes af færdig-
behandlede patienter med behov for rehabilitering og/eller genoptræning efter hospitalsophold. Samtidig kan 
pladserne benyttes som alternativ til hospitalsindlæggelse.  

Under dette område ligger også udgifter til tilskud til frivillige foreninger, pensionistskovture og Dagcenteret 
Ørbygård, samt forebyggende hjemmebesøg, der skal tilbydes minimum en gang årligt til alle borgere over 75 
år. Derudover er de generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte – f.eks. tilskud til foreningers 
omsorgsarbejde samt skovture – en del af området. Endelig omfatter området døgn- og daghjemspladser på 
plejehjemmet Engskrænten til aflastning på demensområdet.  

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 
Området omfatter alle typer af hjælpemidler fra ortopædiske hjælpemidler til forbrugsgoder til personer med 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (fyldt 67 år). Desuden dækker området hjælp til boligindretning 
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samt støtte til individuel befordring - også i disse tilfælde er kriteriet varig nedsat funktionsevne.   Kørsels-
kontoret samt handicapkørsel med Flex-trafik er ligeledes en del af området. 

Pleje af døende 
Der ydes et plejevederlag på 1,5 gange dagpengebeløbet, når en person passer en nærtstående, der ønsker 
at dø i eget hjem og hvor hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering anses for udsigtsløs. 

Plejehjem 
Plejehjemmet Engskrænten (51 pladser) drives i henhold til Serviceloven regler for ikke moderniserede ple-
jehjem. Ældrecenter Broparken (78 pladser) og plejehjemmet Ørbygård (82 pladser) er moderniseret i hen-
hold til almenboliglovgivningen. Der er endvidere indgået aftale med det selvejende plejehjem Dorthe Marie-
hjemmet (90 pladser). 

Pleje- og ældreboliger 

Pleje- og ældre-
boliger *) 

Antal boliger i 
Rødovre 

Antal boliger, der 
sælges til andre 

kommuner 

Antal boliger, der 
købes hos andre 
kommuner **) 

Antal pladser for 
Rødovre borgere 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Plejeboliger 301 301 19 23 44 39 326 317 

Midlertidige 
døgnpladser 

36 38 0 0 0 0 36 38 

Ældreboliger 140 140 12 12 0 0 128 128 

I alt 477 479 31 35 44 39 490 483 
Noter: *) Plejeboliger og rehabiliteringspladser er boliger med fast tilknyttet personale og servicearealer, hvor ældreboliger er æl-
dre- og handicapegnede boliger, der serviceres af hjemmeplejen. **) Køb af pladser i andre kommuner opgøres antalsmæssigt og er 
ikke fordelt på plejeboliger og ældreboliger. 

Budgetforudsætninger 2022 
Der er taget udgangspunkt i budgetteret antal beboere. Antallet af beboere og prisen på den enkelte foran-
staltning varierer hen over året. 

Fællesudgifter og administration m.v. 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Politisk organisation 150 309 309 

Under politisk organisation føres udgifter til Handicap- og Seniorrådet samt Udsatterådets mødevirksomhed. 

Indtægter fra den centrale refusionsordning 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Børne- og Familieafdelingen -3.778 -8.612 -8.560

Ældre- og Handicapafdelingen -1.110 -1.422 -1.413

Social- og Borgerserviceafdelingen -4.805 -6.326 -7.787

I alt -9.693 -16.360 -17.760

Staten yder op til 75% refusion af udgifterne til den enkelte borger under 67 år, hvis de overstiger et vist 
beløb pr. måned. Der medregnes kun udgifter, der følger af Serviceloven, men udgifter til søskende kan fra 
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2021 lægges sammen, inden der beregnes refusion. Stigningen fra 2021 til 2022 skyldes flere dyre borgere på 
voksenhandicapområdet. 

 

Førtidspensioner og personlige tillæg 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Seniorpension 2.389 0 13.426 

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 45.942 61.124 69.356 

Personlige tillæg 5.815 6.088 6.028 

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014  97.301 93.388 90.302 

I alt 151.447 160.600 179.112 

 
 
Området indeholder udgifter til personlige tillæg til offentlig pension og til førtidspension. Hertil kommer 
udgifter til seniorpension, som er en ny ordning, der er blevet introduceret i 2020. Udbetalingen af førtids-
pensioner varetages af Udbetaling Danmark. Kommunens andel af finansieringen tilkendt efter 2014 udgør 
næsten 80 pct., som er det endelige niveau, der nås, når en borger har været på offentlig forsørgelse i mindst 
1 år, hvilket er gældende for langt størstedelen af kommunens førtidspensionister. Førtidspensioner tilkendt 
før 1. juli 2014 afholdes med enten 50% eller 65% kommunal finansiering. 
 
Førtidspension 

Antal helårspersoner 2021 2022 2023 2024 2025 

Seniorpension 56 75 87 97 108 

Førtidspension tilkendt efter1. juli 2014  334   400   451   495  540  

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014  867  842   783  717  651  

I alt 1.258  1.317  1.320  1.309  1.299  

 
Seniorpension er en ny ordning pr. 1.1.2020, som tilkendes borgere: 

 der højst har seks år til folkepensionsalderen 

 hvis arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job 

 der har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20‐25 år.  
 
Kontante ydelser 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Sociale formål 8.210 6.798 8.845 

Boligydelse til pensionister – kommunal med-
finansiering 

28.893 29.077 28.925 

Boligsikring – kommunal medfinansiering 21.580 20.290 20.179 

I alt 58.683 56.166 57.948 
 

 
Sociale formål  
Området dækker udgifter vedrørende samværsret m.v., sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, 
hjælp til udsatte lejere, hjælp til udgifter til tandpleje, efterlevelseshjælp, merudgiftsydelse ved forsørgelse af 
børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn 
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med nedsat funktionsevne samt hjælp til merudgifter. En del af området Kontante ydelser/Sociale formål 
sorterer under Børne- og Familieafdelingen. Delrammen udgør netto 5,848 mio. kr. Området indbefatter 
merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste ifm. børn med nedsat funktionsevne (dækkes med 50% stats-
refusion).  

Hjælp til merudgifter 
Hjælp til nødvendige merudgifter ved daglig livsførelse til borgere mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne. Det drejer sig om udgifter som borgeren ikke ville have haft, såfremt der ikke var 
tale om en varigt nedsat funktionsevne. 

Boligydelse til pensionister 
Boligydelse til pensionister er blandt andet bestemt af husstandens indkomst og huslejens størrelse. Efter 
1.1.2003 er det kun folkepensionister, der tildeles boligydelse. Der udbetales dog fortsat boligydelse til før-
tidspenister, der er tilkendt før 1.1.2003. Der er 25 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til bolig-
ydelse. 

Boligsikring  
Boligsikring ydes til borgere, som ikke har nået pensionsalderen, og som ikke er tilkendt førtidspension før 
1.1.2003. Boligsikringens størrelse er blandt andet bestemt af husstandens indkomst, antal voksne og børn 
samt boligens størrelse og huslejen. Der er 50 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til boligsikring. 
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Beskæ
ftigelsesudvalget 



Beskæftigelsesudvalget, samlede driftsbevillinger 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Aktivitetsstyret service  2.765 7.709 7.842 

Overførsler 427.053 430.439 439.674 

Bevillinger i alt 429.818 438.148 447.516 

 

 

Beskæftigelsesudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Faste ejendomme  269 512 420 

Folkeskole m.m. 471 570 567 

Ungdomsuddannelser 1.205 4.310 4.616 

Tilbud til børn og unge med sær-
lige behov 

32 97 99 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 312 1.293 987 

Støtte til frivilligt socialt arbejde og 
øvrige sociale formål 

455 839 1.064 

Politisk organisation 21 89 89 

Bevillingen i alt 2.765 7.709 7.842 

 

 

Beskæftigelsesudvalget, driftsbevilling, Overførsler 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Ungdomsuddannelser 711 3.872 3.973 

Tilbud til udlændinge 4.125 4.327 5.133 

Kontante ydelser 262.018 246.798 255.209 

Revalidering, Ressourceforløb og 
Fleksjobordninger mv. 

109.778 110.805 115.811 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 50.420 64.637 59.548 

Bevillingen i alt 427.053 430.439 439.674 
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Serviceudgifter 

Faste ejendomme 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Driftsudgifter til energi på Egegårdsvej 66 269 512 420 

 
Budgettet dækker driftsudgifter til energi på Egegårdsvej 66, hvor Jobcentret ligger.  

Folkeskolen m.m. 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige 
indsatser 

471 570 567 

 
Budgettet til uddannelses- og erhvervsvejledning vedrører Den Sammenhængende Ungeindsats, som trådte i 
kraft 1/8-2019. Budgettet dækker bl.a. uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse 
af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.  
 
Ungdomsuddannelser - Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Medfinansiering af den forberedende grundud-
dannelse 

1.205 4.310 4.616 

 
Budgettet dækker den kommunale medfinansiering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU’en). 
FGU’en henvender sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, og skal være et tilbud til unge, der 
har behov for afklaring af deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.  

Der er 65% kommunal medfinansiering af udgiften til FGU-institutionen, og medfinansieringen opkræves året 
efter, den er afholdt. FGU’en startede 1. august 2019, og der er derfor i regnskab 2020 udelukkende 5 må-
neders forbrug vedrørende 2019. Der er i 2022 budgetlagt med ca. 70 helårspersoner á ca. 70.000 kr. 
 
 
Forebyggende foranstaltninger til børn og unge 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 32 97 99 
 
Området dækker udgifter til et projekt i Jobcentret med en tilknyttet familiekonsulent, hvor formålet er 
integration af børn/unge og deres familie i det danske samfund. 
 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger  

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodta-
gere m.fl. ansat med løntilskud i kommuner 

312 1.293 987 
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Budgettet dækker selve lønudgiften - men ikke løntilskuddet - til de forsikrede ledige, kontanthjælpsmodta-
gere m.fl., der er i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Årsagen til forskellen mellem regn-
skab 2020 og budget 2021 og 2022 er primært suspension af beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020 sfa. 
Covid-19 pandemien. Der er budgetlagt med ca. 9 helårspersoner á ca. 111.000 kr. pr. år i løn, ekskl. løntil-
skuddet. 
 
Øvrige sociale formål  

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Opkvalificeringsjobs – lønudgift 455 839 836 

Option for forlængelse af Momentum 0 0 228 

I alt 455 839 1.064 

 
Opkvalificeringsjobs 
Budgettet dækker lønudgiften til opkvalificeringsjob, der er fleksjob på et lavt timetal på kommunens egne 
arbejdspladser, hvor den fulde lønudgift hos arbejdsgiveren dækkes i op til et år. Budgettet dækker ca. 10 
helårspersoner på 15 timer pr. uge.  
 
Option for forlængelse af Momentum 
Budgettet dækker udgiften til udnyttelse af en option for forlængelse af jobcentrets fagsystem, Momentum. 
 
 
Politisk organisation 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Administrativ organisation 21 89 89 

 
Området dækker udgifter til Integrationsrådet. 
 
Overførsler 
Overførselsrammen dækker primært udgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Staten yder refusion på 
forsørgelsesydelserne. Refusionssatsen er i udgangspunktet ens på tværs af ydelser og falder over tid, hvilket 
fremgår af den såkaldte trappemodel:  

Refusionsreform – refusionstrappen 

Varighed på forsørgelse 0-4 uger 5-26 uger 27-52 uger Over 52 uger 

Refusionsprocent 80 % 40 % 30 % 20 % 

 
 
Ungdomsuddannelser 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Bidrag til staten for forsørgelse af elever på den 
Forberedende Grunduddannelse 

506 3.718 3.973 

Erhvervsgrunduddannelser 205 154 0 

I alt 711 3.872 3.973 
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Bidrag til staten for forsørgelse af elever på Den Forberedende Grunduddannelse 
Budgettet dækker primært den kommunale medfinansiering af skoleydelse, som er den forsørgelse elever på 
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU’en) er berettiget til. Medfinansieringen udgør 65% af den samlede 
udgift til skoleydelse. Jf. tillige afsnittet om ungdomsuddannelser ovenfor. 
 
Udgiften til forsørgelse af FGU-eleverne opkræves året efter den er afholdt, og da FGU’en startede 1. august 
2019 er der i regnskab 2020 udelukkende 5 måneders forbrug. Der er i 2022 budgetlagt med ca. 70 helårs-
personer på skoleydelse á ca. 41.000 kr. 
 
Derudover dækker budgettet elevløn til FGU-elever i praktikforløb på Rødovre Kommunes egne arbejds-
pladser, og der er budget til ca. 12 helårspersoner a 88.500 kr. 
 
Erhvervsgrunduddannelser 
Budgettet dækker udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (”EGU”), der er en individuel tilrettelagt ungdoms-
uddannelse. EGU’en er et af 3 uddannelsesspor på Den forberedende grunduddannelse (FGU). De EGU-
elever, der er startet på den ”oprindelige” kommunale EGU-uddannelse før FGU’ens opstart d. 1. august 
2019, færdiggør deres EGU-uddannelse på den ”gamle” ordning. Budgettet til EGU’en udfases derfor gradvist 
i løbet af 2020 og 2021, og der er derfor intet budget i 2022.  

Tilbud til udlændinge 

1.000 kr., 2022-P/L  
Regnskab 

2020 
Budget 

2021 
Budgetfor-
slag 2022 

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller intro-
duktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 

1.387 853 2.632 

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrati-
onsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgel-
ses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. 

2.876 3.527 2.602 

Repatriering -137 -53 -100 

I alt * 4.125 4.327 5.133 
Note *: Forskellen mellem regnskab 2020 og budget 2021 skyldes dels talrige ændringer af danskuddannelsesområdet, dels hjemtagelse 
af færre grundtilskud end budgetteret i 2020 grundet færre borgere under integrationsprogrammet, og dels en berigtigelse af for 
meget hjemtaget refusion i 2019 konteret på regnskab 2020. Forskellen mellem budget 2021 og budget 2022 skyldes primært en 
forventning om færre grundtilskud og færre på forsørgelse i 2022 grundet færre borgere under integrationsprogrammet. 
 
Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introdukti-
onsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt forsørgelse til denne 
målgruppe. Budgettet til forsørgelse af danske statsborgere, der ikke har været i Danmark de sidste 9 ud af 
10 år, ligger også her.  
 
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet henvender sig til flygtninge og familie-
sammenførte udlændinge, hvorimod introduktionsforløbet henvender sig til blandt andet udlændinge, der er 
kommet til Danmark for at arbejde, deres medfølgende familiemedlemmer, studerende, au-pairs samt EU-
borgere, der kommer til Danmark.  

Kommunen kan ved uddannelse, arbejde samt bestået danskprøve hjemtage et såkaldt resultattilskud fra sta-
ten. 

Overordnede budgetforudsætninger 
- Der er budgetlagt med 404 grundtilskud á 2.935 kr.  
- Der er budgetlagt med 3 resultattilskud (år 1-3) for kompetencegivende uddannelse á 83.373 kr. 
- Der er budgetlagt med 7 resultattilskud for bestået danskprøve á 35.573 kr. 
- Der er budgetlagt med 5 resultattilskud (år 1-3) for ordinær beskæftigelse á 83.373 kr.  
- Der er budgetlagt med 4 resultattilskud (år 4-5) for kompetencegivende uddannelse á 55.581 kr. 
- Der er budgetlagt med 1 resultattilskud (år 4-5) for ordinær beskæftigelse á 55.581 kr.  
- Der er budgetlagt med 4 repatrieringstilskud á 27.246 kr.  
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Derudover er der budgetlagt med ca. 36 helårspersoner i forsørgelse (inkl. borgere der ikke har været i 
Danmark de seneste 9 ud af 10 år) á ca. 98.900 kr. brutto pr. år, hvilket med en estimeret refusionsprocent 
på ca. 26% svarer til en nettoudgift på ca. 73.500 kr. 
 
Kontante ydelser 

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Sygedagpenge 52.696 49.100 47.552 

Sociale formål 105 138 138 

Kontant- og uddannelseshjælp  91.605 95.404 94.934 

Dagpenge til forsikrede ledige samt forsør-
gelse til borgere på midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse 

117.612 102.157 112.534 

I alt  262.018 246.798 255.209 

 
Overordnede budgetforudsætninger 
Budgettet tilpasses grundlæggende via prognoserne om de følgende års arbejdsløshed i Finansministeriets 
Økonomiske Redegørelse samt den forventede demografiske udvikling i kommunen. Ud over forventningerne 
til konjunkturerne, indarbejdes lovændringer på området, som forventes at få betydning for budgettet.  
 
Sygedagpenge 
En borger har ret til sygedagpenge, når vedkommende er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes 
egen sygdom. Der er budgetlagt med i alt 442 helårspersoner. Den budgetterede bruttoudgift er ca. kr. 
179.900 pr. år i gennemsnit, hvilket med den forventede refusionsprocent svarer til en nettoudgift på ca. 
107.900 kr. pr. år. Budgettet er betydeligt lavere end regnskab 2020, hvor der var et stort merforbrug som 
følge af særregler under pandemien. 
 
Sociale formål 
Budgettet dækker områder under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som ikke er omfattet af budgetga-
rantien. Primært drejer det sig om løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100% refusion for henholdsvis ledige 
og beskæftigede personer (voksenlærlinge) samt udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er budgetlagt med 26 helårspersoner á en 
timesat på 46 kr. til voksenlærlinge, der kommer fra ledighed og 22 helårspersoner á en timesats på 30 kr. til 
voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse. 
 
Kontant- og uddannelseshjælp 
Budgettet dækker udgifter til kontanthjælp samt uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp er en forsørgelsesydelse 
på niveau med SU, hvor målgruppen er borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
Kontanthjælp er forsørgelse til borgere over 30 år, samt borgere under 30 år med en erhvervskompetence-
givende uddannelse. Der er budgetlagt med 875 helårspersoner á brutto ca. 141.300 kr. pr. år, hvilket med 
en estimeret refusionsprocent på 22,7% svarer til en nettoudgift på ca. 109.300 kr. pr. år. 
 
Dagpenge til forsikrede ledige  
Budgettet dækker udgifter til forsørgelse af forsikrede ledige på arbejdsløshedsdagpenge. De forsikrede ledige 
er særlig hårdt ramt af Covid-19-pandemien og jobcentret følger udviklingen med særlig opmærksomhed og 
fortsætter i 2022 sin skærpede indsats. Der er budgetlagt med 725 helårspersoner á brutto 235.000 kr. pr. 
år, hvilket med en estimeret refusion på ca. 33,5% svarer til en nettoudgift på ca. 156.000 kr. pr. år.  
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Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.  

1.000 kr., 2022-P/L  Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Revalidering 814 1.764 809 

Fleksjob og skånejob 41.589 47.029 48.480 

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 51.855 44.590 50.679 

Ledighedsydelse  15.520 17.422 15.843 

I alt 109.778 110.805 115.811 
 
Revalidering 
Kommunen kan bevillige revalidering, hvis borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen, så vedkommende ikke 
kan arbejde inden for sit tidligere erhvervsområde eller i sit tidligere job. Der er budgetlagt med 4 helårsper-
soner á brutto 235.800 kr. pr. år, hvilket med en estimeret refusionsprocent på 20% svarer til en nettoudgift 
på ca. 186.600 kr. pr. år. 
 
Fleksjob, ledighedsydelse og skånejob 
I henhold til aktivloven skal kommunen sørge for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i ar-
bejdsevnen har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob med løntilskud. I 
perioder uden fleksjob modtager målgruppen ledighedsydelse. Skånejob er løntilskudsjob til førtidspensioni-
ster.  
 
Fleksjob 
Budgettet tager udgangspunkt i 495 helårspersoner i alle budgetårene, svarende til en stigning på 13 personer 
i forhold til sidste års budget. Stigningen afspejler forventningen i Økonomisk redegørelse samt den aktuelle 
udvikling i Rødovre.  
 
Fleksjobreformen betyder en lavere gennemsnitsydelse for nye tilkendelser, hvorfor den gennemsnitlige brut-
toudgift falder gradvist år efter år. Refusionsreformen indfases også gradvist, hvilket betyder, at den gennem-
snitlige refusionsprocent vil være faldende over den kommende årrække. Samlet set stiger den kommunale 
udgift år for år. 

Budgetteringsforudsætningerne for fleksjob på de forskellige ordninger 
Fleksjob tilkendt eller revisi-
teret i perioden: 

Gennemsnitlig 
bruttoudgift pr. 

helårsperson 
2022 ca. kr. 

Refusions-
procent 

Helårspersoner 

2022 2023 2024 

Før 1. januar 2013  221.400 65 99 92 86 

1. januar 2013 – 30. juni 2014 190.600  65 106 100 93 

Efter 30. juni 2014  187.500  20,4* 290 303 316 

I alt   495 495 495 
* Forventet, gennemsnitlig refusionsprocent 

For at opretholde kommunernes incitament til at etablere fleksjob, yder Staten et såkaldt fleksbidrag, der 
udregnes på baggrund af de borgere, der er tilkendt eller revisiteret til fleksjob efter 30. juni 2014. Der er 
budgetteret med en gennemsnitlig indtægt på 35.000 kr. pr. helårsperson i denne kategori.  
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Løntilskud til pensionister (tidligere skånejob) 
Førtidspensionister kan få tilbud om løntilskudsjob. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte, hvorefter kom-
munen dækker halvdelen af udgiften. Budgettet tager udgangspunkt i 34 helårspersoner á ca. 37.000 kr. pr. 
år. Staten yder 50% refusion af udgifterne. 

Ledighedsydelse 
Der er mulighed for ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob, mellem fleksjob, under ferie, 
under sygdom og på barsel. Budgettet tager udgangspunkt i 96 helårspersoner på ledighedsydelse, svarende 
til et fald på 14 i forhold til budget 2020. 

Den kommunale nettoudgift til borgere på ledighedsydelse varierer meget, da ydelsen på tilkendelser efter 
juni 2014 er lavere end ved den gamle fleksjobordning, og idet statsrefusionen varierer fra 0 og op til 50% 

Ledighedsydelse  Gennemsnitlig bruttoudgift 
pr. helårsperson  

Helårspersoner 

Gammel ordning, 0% refusion 227.900 25 

Gammel ordning, 30% refusion 227.900 22 

Gammel ordning, 50% refusion 227.900 1 

Ny ordning, 21% refusion*   174.400 48 

I alt   199.800 96 
* Forventet gennemsnitlig refusionsprocent

Ressourceforløb 
Pr. 1. januar 2013 kan personer under 40 år ikke længere få tilkendt førtidspension, medmindre det er åben-
bart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal et individuelt ressourceforløb på sigt 
hjælpe den enkelte i arbejde eller uddannelse. Det vil sige, at ressourceforløb er målrettet personer, der har 
komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke 
får en særlig indsats. Der er budgetlagt med 291 helårspersoner á brutto 158.000 kr. pr. år. Med en estimeret 
refusionsprocent på ca. 20,7 % svarer det til en nettoudgift på ca. 125.300 kr. pr. år. 

Ressourceforløb under jobafklaring 
Som følge af sygedagpengereformen kom der en ny ydelse: ”Ressourceforløbsydelse under jobafklaring”. Re-
formen betyder, at man som udgangspunkt kan få sygedagpenge i 5 måneder. Er borgeren stadig syg, overgår 
vedkommende til et jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb minder meget om de ressourceforløb, der blev 
oprettet som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. I et jobafklaringsforløb modtager sygemeldte en 
forsørgelsesydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne, og som er uafhængig af både ægtefælles og 
samlevers indkomst og formue. Der er budgetlagt med 116 helårspersoner á brutto 158.000 kr. pr. år. Med 
en estimeret refusionsprocent på ca. 20,7 % svarer det til en nettoudgift på ca. 125.300 kr. pr. år. 
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Arbejdsmarkedsforanstaltninger 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Den kommunale beskæftigelsesindsats 40.138 49.006 47.734 

Afløb af jobrotation oprettet før 2015 2.471 0 0 

Løntilskud 1.677 4.310 3.118 

Seniorjob for personer over 55 år 4.423 6.778 4.605 

Beskæftigelsesordninger 1.711 4.543 4.092 

I alt * 50.420 64.637 59.548 
Note *: Forskellen ml. regnskab 2020 og budget 2021 og 2022 skyldes dels Corona-pandemien, hvor beskæftigelsesindsatsen var 
suspenderet i store dele af 2020 og dels at budgetterne i 2021 og 2022 er behæftet med større usikkerhed end ellers grundet Covid-
19, herunder usikkerhed omkring hastigheden for genopretningen af arbejdsmarkedet. Derudover skal årsagen også findes i tekniske 
kontoplansændringer og konteringspraksis. Social- og Indenrigsministeriet ændrede fra og med budget 2020 konteringspraksis således, 
at udgiften til løntilskud efter kap. 12 i Lov om Aktiv Beskæftigelse til alle målgrupper (dog med undtagelse af de forsikrede ledige) 
konteres samlet under en ny funktion: ”Løntilskud”. Efterfølgende har ministeriet igen ændret konteringspraksis således, at løntilskud 
til forsikrede ledige også skal konteres her fra og med budget 2021. 

Området dækker udgifter og indtægter til aktive foranstaltninger for samtlige af jobcentrets målgrupper.  

Den kommunale beskæftigelsesindsats 
Budgettet dækker de fleste af udgifterne til de aktive foranstaltninger for alle jobcentrets målgrupper. 
Jobcentret anvender forskellige typer af beskæftigelsesforanstaltninger afhængig af målgruppe. Som eksempel 
på forskellige typer af aktiviteter, kan nævnes afklaring og arbejdsprøvning, mentor, ordinær uddannelse, FVU-
forløb, virksomhedscentre, eksterne aktivitetsforanstaltninger, egne aktiveringsprojekter som f.eks. Vestvol-
den m.m. 

Afløb af jobrotation oprettet før 2015 
Budgettet har til og med regnskab 2020 dækket udgifter og indtægter til forsikrede ledige, eksempelvis løn-
tilskud, befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige, der er handicap-
pede. Men fra og med budget 2021 har Social- og Indenrigsministeriet ændret konteringspraksis således, at 
kun udgifter vedrørende jobrotation oprettet før 2015 skal konteres på denne funktion. 

Løntilskud 
Hensigten med et løntilskudsjob er at styrke borgerens faglige kompetencer, så de nemmere kan komme ind 
eller tilbage på arbejdsmarkedet. Der er i budget 2022 budgetlagt med 17 helårspersoner i løntilskud á brutto 
ca. 233.230 kr. pr. år, hvilket med en estimeret refusionsprocent på 22,75 % svarer til en nettoudgift på ca. 
180.150 kr. pr. år. De 17 helårsløntilskud dækker over både kommunale, statslige, regionale og private ar-
bejdsgivere.  

Seniorjob for personer over 55 år 
Budgettet dækker udgifter og indtægter ifm. seniorjob. Hvis en borger er medlem af efterlønsordningen og 
mister sin ret til dagpenge på et tidspunkt, hvor vedkommende er fyldt 55 år, har borgeren ret til et seniorjob 
i Rødovre Kommune på overenskomstmæssige vilkår, indtil han eller hun kan overgå til efterløn. Der er 
budgetlagt med 17 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitlig årsløn på ca. 405.400 kr., og et statstilskud 
pr. fuldtidsansat seniorjobber på ca. 155.000 kr. Såfremt kommunen ikke kan skaffe et seniorjob, har borgeren 
ret til kompensationsydelse, og der er budgetlagt med 1 helårsperson på kompensationsydelse á 235.670 kr. 
netto (der er ingen refusion). 
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Beskæftigelsesordninger 
Budgettet dækker primært udgifter til hjælpemidler og befordring til stort set alle jobcentrets målgrupper 
samt vejledning og opkvalificering af unge under 18 år. Derudover ligger budgettet til jobrotation her; formålet 
med jobrotation er at give såvel private som offentlige virksomheder mulighed for at opkvalificere nuværende 
medarbejdere, mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden. Der er budgetlagt med 1 helårsper-
soner i jobrotation á brutto 381.400 kr., hvilket med 60% refusion svarer til ca. 152.600 kr. pr. år. 

Desuden er følgende puljer budgetlagt her: 
- Den regionale uddannelsespulje (80% statstilskud inden for et udmeldt max-beløb) 
- Nye muligheder for jobrotation (60% statstilskud inden for et udmeldt max-beløb) 
- Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse (80% statstilskud inden for et udmeldt max-beløb) 
- Pulje til uddannelsesløft inden for mangelområder m. 110% a-dagpenge (80% statstilskud inden for et 

udmeldt max-beløb) 
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Økonomiudvalget, samlet driftsbevilling 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Aktivitetsstyret service  484.519 495.979 482.777 

Drift udenfor servicerammen 49 35 52 

Bevilling i alt 484.567 496.014 482.829 

Økonomiudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Tværgående områder  24.543 21.926 23.571 

Teknisk Forvaltning 125.790 122.298 129.350 

Børne- og Kulturforvaltningen 9.050 9.111 9.026 

Social- og Sundhedsforvaltningen 106.886 108.571 110.415 

Stabsfunktioner 21.338 21.008 20.586 

Ressource- og Serviceforvaltningen 196.912 213.065 189.827 

Bevillingen i alt 484.519 495.979 482.829 

Økonomiudvalget, driftsbevilling, Drift uden for servicerammen 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Tværgående områder 49 35 52 

Bevilling i alt 49 35 52 
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Forvaltningerne 
Den centrale administration er organisatorisk opdelt i en stabsenhed – Politik og Kommunikation - og en 
tværgående forvaltning – Ressource- og Serviceforvaltningen, samt tre fagforvaltninger – Børne- og Kultur-
forvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning. Budgetterne under de enkelte for-
valtninger omfatter udgifter og indtægter vedrørende de enkelte forvaltningers administration, dvs. primært 
løn- og personalerelaterede udgifter.  

De administrative opgaver kan inddeles i følgende tre hovedkategorier: 
- Ledelse og støttefunktioner: Funktioner der understøtter de enkelte forvaltningsområders daglige drift.

Dvs. løn og personale, økonomi, it (som udgangspunkt ekskl. udgifter til it-systemer), intern service og
generel ledelse.

- Sekretariatsbetjening: Funktioner rettet mod såvel den politiske som administrative ledelse, herunder
produktion af dagsordner og sagsfremstillinger til den politiske behandling samt faglige sekretariatsfunk-
tioner så som strategiudvikling for fagområder.

- Myndighedsopgaver: Opgaver hvor kommunen træffer beslutning med baggrund i lovhjemmel eller lig-
nende. I denne kategori ligger tilsvarende rådgivning og hjælp til borgere i forhold til administrativ lovgiv-
ning og lignende. Det drejer sig typisk om opgaver vedrørende sagsbehandling, samtaler og borgerhen-
vendelser, myndigheds- og tilsynsopgaver, borgerbetjening mm.

Teknisk Forvaltning  

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Rødovre Kommunale Ejendomme (RKE) 94.502 93.609 99.300 

- heraf Bygningsvedligeholdelse 22.851 22.988 32.004 

Byudvikling 5.152 4.650 5.053 

Sekretariat mm. 15.213 15.512 16.476 

Redningsberedskab 10.923 8.527 8.521 

Teknisk forvaltning i alt  125.790 122.298 129.350 

Note: Stigningen mellem 2021 og 2022 på omkring 7,0 mio. kr. under RKE skyldes dels en 9,0 mio. kr. forhøjelse af pulje til bygnings-
vedligeholdelse, og dels ophør af engangsbevilling på 1,7 mio. kr. covid-19 udgifter til weekendrengøring på fritidsområdet sfa. COVID-
19. Stigningen under Byudvikling skyldes dels bevilling på til drift af 3D-bymodel og en digital kommuneplan, samt nedjustering af de
forventede gebyrindtægter, grundet stigning i ikke-fakturérbare opgaver, så som lovliggørelsessager og implementering af lokalplaner.
Stigningen under Sekretariat mm. skyldes primært vækst i grønne tiltag, DK2020, §17,4 udvalg mm. I regnskab 2020 er betalt 5 rater
til redningsberedskabet, som følge af ændret regnskabsprincip.

Budgettet dækker udgifter til forvaltningens administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter 
samt bygningsvedligeholdelse inkl. rengøring. Det dækker områderne Sekretariat, Redningsberedskab, Byud-
vikling, Rødovre Kommunale Ejendomme samt opgaver i områderne Vej og Park samt Miljø og Affald, der 
vedrører administration af natur og miljøbeskyttelsesopgaver, herunder dispensations- og håndhævelsessager. 

Børne – og Kulturforvaltningen 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Børne- og Kulturforvaltningen 9.050 9.111 9.026 

Budgettet er et nettobudget. 13,3 mio. kr. er afsat til Børne- og Kulturforvaltningens administration, der 
servicerer dagsinstitutions-, skole- kultur- og fritids området samt tandplejen. 0,1 mio. kr. dækker politiske 
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diæter til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Der ligger herudover indtægter 
fra administrativt overhead på Skovmoseskolen på 4,1 mio. og administrationsbidraget fra Brøndby kommune 
på 0,2 mio. kr. til dækning af administrationsomkostningerne vedrørende Vestbad.  
 
Social – og Sundhedsforvaltningen 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Social- og Borgerserviceafdelingen 18.714 19.451 19.308 

Børne- og Familieafdelingen 13.854 14.391 14.643 

Ældre- og Handicapafdelingen 20.112 21.858 21.740 

SOC Sekretariat 9.322 8.704 8.865 

Rødovre Jobcenter * 44.902 44.167 45.860 

I alt 106.905 108.571 110.415 
Note *: Den primære årsag til forskellen mellem budget 2021og budget 2022 er en 1årig budgetbevilling i 2022 på 1,1 mio. kr. til 
bekæmpelse af den høje ledighed sfa. Covid-19 pandemien. 
 
Budgettet dækker primært administrationsudgifter til forvaltningens afdelinger. 
 
Social- og Borgerserviceafdelingen 
Budgettet dækker primært lønudgifter til personalet i Social- og Borgerserviceafdelingen. Derudover indgår 
der i budget 2022 en indtægt på 2,5 mio. kr. fra administrationsbidrag vedrørende institutioner mv. under 
Social- og Borgerserviceafdelingen.  
 
Børne- og Familieafdelingen 
Budgettet dækker primært lønudgifter til myndighedsopgaver på Børne- og Familieafdelingens område. Der-
udover indgår den sociale rådighedsvagt. Rådighedsvagtens opgave er at sikre, at der indenfor 24 timer sker 
en vurdering af indkomne underretninger, og derudover at børn og unge i forbindelse med anholdelser eller 
afhøringer hos politiet har en repræsentant fra de sociale myndigheder til stede.  
 
Ældre- og Handicapafdelingen 
Ældre- og Handicapafdelingens administration består af Sundhedsfremme og Visitation, Hjælpemiddelgruppen 
og Staben. Sundhedsfremme og Visitations opgaver omfatter servicering af borgere, myndighedsopgaver og 
administration på områderne for visitationen af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, 
plejebolig, rehabilitering og genoptræning, pleje af døende i eget hjem og specialundervisning på kommunika-
tionscentret. Hjælpemiddelgruppen varetager dels driften af hjælpemiddeldepotet, dels myndighedsopgaverne 
for tildeling af og administration af hjælpemidler til borgerne. Staben varetager uddannelse af sundhedselever, 
forløbs- og demenskoordination, politisk sagsbehandling, møder med Senior- og Handicaprådene, borgerhen-
vendelser og det tværkommunale samarbejde på ældre- og handicapområdet.   
 
SOC Sekretariat 
Budgettet dækker primært lønudgifter til sekretariatsbetjening, udviklingsopgaver, kvalitetssikring samt udvik-
ling af opgaveløsningen på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover arbejdes med at 
fremme det aktive medborgerskab i form af styrkelse af det frivillige sociale arbejde.  
 
Rødovre Jobcenter 
Budgettet dækker lønudgifter til sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter samt administrative medarbej-
dere/ledere. Budgettet indeholder endvidere ”Sammen om familien” og projekterne ”Nedbringelse af syge-
fravær i ældreplejen” og ”Reconnect: Tilbage på sporet – en indsats målrettet unge med tegn på angst eller 
depression”. Desuden ligger en del af budgettet til den sammengængende ungeindsats også her, samt budget-
tet til lægeerklæringer, regionens rådgivning af rehabiliteringsteamet samt budgettet til tolke til borgere i 
forsørgelse.  
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Stabsenhed – Politik og Kommunikation 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Politik og Kommunikation 21.338 21.008 20.586 

Budgettet under Stab for Politik og Kommunikation dækker udgifter til kommunikation, afvikling af valg, samt 
vederlag til såvel borgmester, viceborgmester som kommunalbestyrelsesmedlemmer og udgifter til møde-
virksomhed, rejser og repræsentation. 

Ressource– og Serviceforvaltningen 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Ressource- og Serviceforvaltningen – fælles * 58.128 77.821 57.212 

Økonomi & Analyse 7.270 7.221 8.030 

Personale & Udvikling 68.361 81.475 76.417 

Indkøb & Jura 18.714 15.434 18.005 

Digitaliseringsafdelingen 29.885 31.113 30.163 

Covid-19 udgifter 14.548 

I alt 196.907 213.065 189.827 

* Note: Afsættelse af sanktionspulje på 21 mio. kr. i 2021 påvirker tallene.

Ressource– og Serviceforvaltningen består af Økonomi & Analyse, Personale & Udvikling, Digitaliseringsafde-
lingen samt Indkøb & Jura.  De primære opgaver er at understøtte fagforvaltningerne, afdelingerne og institu-
tionerne effektivt og koordinerende i forhold til økonomi, personale, indkøb, jura, interne servicefunktioner 
og digitalisering. Ressource– og Serviceforvaltningen har budgetansvar for finansieringen samt diverse tvær-
gående puljer, som udmøntes til konkrete formål.  

Ressource- og Serviceforvaltningen – fælles 
Budgettet dækker løn- og administrationsudgifter til forvaltningens afdelinger. 

Økonomi & Analyse 
Budgettet dækker bl.a. administrationsbidrag til hhv. Udbetaling Danmark og den nye Seniorpensionsenhed, 
revisionsudgifter mv. 

Personale & Udvikling 
Budgettet dækker bl.a. udgifter til tjenestemandspensioner, div. lønpuljer (herunder barselsrefusionspuljen), 
sundhedsinitiativer, centrale kompetenceudviklingsmidler mv. Der er i budget 2021 afsat 4 mio.kr. til tværgå-
ende kompetenceudviklingsforløb. Beløbet var oprindeligt fordelt over 2020 og 2021, men på grund af covid-
19 situationen blev forløbet udsat, og det afsatte beløb i 2020 blev overført til 2021.  

Indkøb & Jura 
Budgettet dækker bl.a. udgifter til arbejdsskader, hvor Rødovre Kommune er selvforsikrende, forsikringer og 
de interne servicefunktioner.  

Digitaliseringsafdelingen 
Budgettet dækker udgifter til systemer og infrastruktur samt anskaffelser og vedligehold. 
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Kommunens finansiering, Hovedkonto 07 og 08 

1.000 kr., 2022-P/L 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetfor-
slag 2022 

Renter, kurstab og kursgevinster 5.276 6.754 8.140 

Tilskud og udligning, inkl. refusion af købsmoms -978.123 -1.050.335 -1.011.893

Skatter -2.108.731 -2.130.497 -2.253.590

Diverse forskydninger, aktiver og passiver        23.218        67.147 -13.839

I alt -3.058.360 -3.106.931 -3.271.182

Renter, kurstab og kursgevinster 

1.000 kr., 2022-P/L 
Regnskab 

2020 
Budget 2021 

Budgetfor-
slag 2022 

Renter af likvide aktiver -351 -1.741 -1.741

Renter af tilgodehavender -872 -1.292 -1.292

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0 0 0 

Renter af gæld 6.905 10.196 11.564 

Renter, kurstab og kursgevinster i øvrigt -405 -408 -390

I alt 5.276 6.754 8.140 

Renter af likvide aktiver 
Rente af likvide aktiver afhænger af den gennemsnitlige kassebeholdning og den variable rente, der er knyttet 
til aktiverne. 

Renter af tilgodehavender 
Renter af tilgodehavender vedrører hovedsageligt renter af lån til betaling af ejendomsskat. 

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 
Kommunens mellemværende med varmeforsyningen og affaldshåndtering forrentes. Varmeforsyningens og 
Affaldshåndteringens regulerede tilgodehavende eller gæld ved årets begyndelse forrentes med Nationalban-
kens diskonto ved udgangen af det foregående år. Diskontoen har siden juli 2012 været 0 procent.  

Renter af gæld 
Renter af gæld omfatter primært kreditforeningslån optaget i KommuneKredit. Renten er beregnet for eksi-
sterende lån samt for forventede fremtidige lån i budgetperioden. 

Tilskud og udligning 

1.000 kr., 2022-P/L 
Regnskab 

2020 
Budget 

2021 
Budgetfor-
slag 2022 

Kommunal udligning, lands- og hovedstadsudligning 
(fra 2021: udligning af beskatningsgrundlag og udgifts-
behov) 

-608.988 -271.848 -281.628

Statstilskud -41.736 -644.315 -603.504

Efterreguleringer -73.506 -11.328 -1.495
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1.000 kr., 2022-P/L 
Regnskab 

2020 
Budget 

2021 
Budgetfor-
slag 2022 

Udligning af selskabsskat -25.728 -14.952 -10.908

Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejendomme - -240 -264

Udligning og tilskud vedr. udlændinge -26.064 -9.612 -10.728

Kommunale bidrag til regionerne 4.560 4.668 4.794 

Særlige tilskud, ekskl. Beskæftigelsestilskud -124.236 -102.708 -104.160

Beskæftigelsestilskud -79.236 - - 

Købsmoms -3.189 -  -4.000  

I alt -978.123 -1.050.335 -1.011.893

Kommunal udligning 
Udligningsreformen fra maj 2020 medfører en omfattende omlægning af flere centrale tilskudsordninger, der 
gør sammenligning mellem regnskab 2020 og efterfølgende år vanskelig. Reformen betyder bl.a. at hoved-
stadsudligningen og beskæftigelsestilskuddet nedlægges og i stedet vil blive en del af den generelle kommunale 
udligning. 

Landsudligningen – Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov 
Landsudligningen omfatter alle landets kommuner. Udligningsgrundlaget baseres på en beregning af den en-
kelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Fra 2021 er landsudligningen omlagt til en separat 
udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, som er ens for alle kommuner. 

Hovedstadsudligningen – bortfalder fra 2021 
Hovedstadsudligningen omfatter udelukkende kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadsudligningen er 
ligesom landsudligningen baseret på den enkelte kommunes strukturelle over- eller underskud. Udligningsni-
veauet er 27 pct. Fra 2021 er hovedstadsudligningen bortfaldet og indgår i den generelle udligning. 

Statstilskud 
Statstilskuddet fordeles efter de enkelte kommuners indbyggertal som et beløb pr. borger. Statstilskuddet er 
fra 2021 omlagt som følge af udligningsreformen, men fordeles fortsat langt overvejende ud fra indbyggertal. 

Særlige tilskud 
Kommunerne modtager særtilskud til ældre borgere og tilskud til kvalitet i dagtilbud. Desuden omfatter de 
særlige tilskud blandt andet støtteordninger til kommuner med særlige økonomiske problemer. 

Beskæftigelsestilskud -– bortfalder fra 2021 
Kommunerne har ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats. Ansvaret omfatter udgifterne til arbejdsløs-
hedsdagpenge, aktivering samt drift af den tidligere statslige del af jobcenteret. Kommunernes udgifter til 
dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige dækkes delvist af refusion, som kompenserer den enkelte 
kommune direkte, mens de resterende udgifter dækkes af et beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet 
reguleres to gange: Første gang midt i budgetåret (midtvejsreguleringen) og anden gang det efterfølgende år 
(efterreguleringen). Fra 2021 er Beskæftigelsestilskuddet bortfaldet og indgår i den generelle udligning. 

Købsmoms 
Der budgetlægges med udgifter til købsmoms og 100 pct. refusion heraf. På grund af tidsmæssige forskydnin-
ger er regnskabsresultatet i tabellen ovenfor ikke 0. I 2022 er indarbejdet en forventet gevinst ved styrket 
hjemtagning af momsrefusioner på 4 mio. kr. 

85



Skatter 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Kommunal indkomstskat -1.768.386 -1.779.677 -1.860.521

Selskabsskat -25.467 -23.580 -53.033

Anden skat pålignet visse indkomster, herun-
der dødsboer 

-2.094 -1.859 -1.839

Grundskyld -278.782 -289.261 -303.025

Anden skat på fast ejendom -33.993 -36.120 -35.172

I alt -2.108.731 -2.130.497 -2.253.590

Kommunal indkomstskat 
Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen vælge mellem et selvbudgetteret 
udskrivningsgrundlag og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen har valgt det statsga-
ranterede udskrivningsgrundlag hvert år siden budget 2008, til og med budget 2016. I 2017-2020 har Kom-
munalbestyrelsen valgt at selvbudgettere (valget af selvbudgettering i 2020 er efterfølgende omgjort af Kom-
munalbestyrelsen, idet der er givet særskilt mulighed herfor fra statens side, i lyset af den ekstraordinære 
økonomiske situation som følge af Covid-19). Kommunalbestyrelsen har valgt det statsgaranterede udskriv-
ningsgrundlag i 2021. 

Budgetforslagets skatter er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 

Grundskyld og anden skat på fast ejendom 
Udskrivningspromiller, grundlag og budgetteret provenu fremgår af nedenstående tabel. Frem til 2024 inde-
fryses stigninger i grundskylden. Skatteministeriet forventer at udsende nye ejendomsvurderinger etapevis fra 
omkring efteråret 2021. 

Ejendomsskatter 

Beløb i 1.000 kr. Promille Grundlag Provenu 

Kommunal grundskyld 30,80 9.838.473 303.025 

Dækningsafgifter: 

Grundværdi, statsejendomme 15,00 21.462 322 

Grundværdi, øvrige off. ejendomme 15,00 43.062 646 

Forskelsbeløb, off. ejendomme 8,75 325.247 2.846 

Forskelsbeløb, forretningsejendomme 10,00 3.135.849 31.358 

I alt - - 338.197 
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Diverse finansforskydninger, aktiver og passiver 

1.000 kr., 2022-P/L Regnskab 2020 Budget 2021 
Budgetforslag 

2022 

Likvide aktiver          171.887 59.842  12.935 

Tilgodehavender 64.431  24.075 28.109 

Kortfristet gæld -127.387 2.060 0 

Langfristet gæld -85.706 -18.830 -54.884

Øvrige finansforskydninger* -8 0  0  

I alt        23.218        67.147 -13.839

Likvide aktiver 
Forventningerne til kommunens likviditet i perioden 2021 til 2025 tager udgangspunkt i kendte forhold i 
budget 2021 pr. 30. juni 2021 samt en budgetteret opbygning af kassebeholdningen i budgetperioden 2022 – 
2025 på 303 mio. kr. Der er i likviditetsbudgettet i grafen nedenfor fraregnet en reserve på 34 mio. kr. i 2021, 
til en forventet forøgelse af forsørgelsesudgifterne som følge af covid-19 pandemien. 

Den daglige kassebeholdning har meget store udsving i løbet af en måned. Den gennemsnitlige beholdning er 
beregnet som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Den gennemsnitlige beholdning må på intet tidspunkt 
være negativ. De likvide aktiver dækker både over indestående på bankkonti og placeringer i obligationer og 
lignende.  

 Likviditet, 2020-2025 

Med udgangspunkt i likviditetsforventningerne vil kommunens daglige kassebeholdning set over hele budget-
perioden variere med 606 mio. kr. mellem den største kassebeholdning på 528 mio. kr. og den mindste 
kassebeholdning på -78 mio. kr. Kommunen har en begrænset kreditmulighed, og i det omfang en del af 
kassebeholdningen er placeret i værdipapirer påvirker det behovet for at trække på kreditten. 
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Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes i hele budgetperioden at stige med 85 mio. kr. fra 282 mio. 
kr. til 367 mio. kr. Når der ikke er overensstemmelse mellem den budgetterede kasseopbygning og stigningen 
i den gennemsnitlige likviditet hænger det sammen med, at beregningen af gennemsnitlig likviditet foretages 
for de seneste 365 dage, og således er under indflydelse af betalinger i 2021 samt de store udsving i den 
daglige kassebeholdning som følge af aperiodiske betalinger. 

De viste bevægelser tager højde for en mindre overførsel af uforbrugte anlægsmidler mellem årene i budget-
perioden.  

Tilgodehavender 
De væsentligste poster under langfristede tilgodehavender vedrører lån til betaling af ejendomsskatter. 

Kortfristet gæld, Kirkelige skatter og afgifter 
Rødovre-Hvidovre Provsti fremsender inden budgetvedtagelsen et budget for kirkekasserne for det kom-
mende år. I kommunernes budget indgår desuden Kirkeministeriets udmelding til budget for Landskirkeskat-
ten. 

I budgetforslaget indgår der udgifter på 28,2 mio. kr. til kirkekasserne, og udgifter på 8,0 mio. kr. til landskir-
keskatten. 

Udgiftsbudgettet med tillæg af tidligere års mellemværende med kirken afbalanceres med indtægterne, så 
mellemværendet med kirken udlignes over budgetperioden. Kirken fastsætter kirkeskatteprocenten. Kirke-
skatteprocenten er i budgetforslag 2022 fastsat til 0,72 pct., svarende til at der i budgetforslag 2022 er afsat 
en indtægt på 36,2 mio. kr. 

I 2021 er der sket en tilbagebetaling til staten pga. for meget opkrævet kirkeskat i 2018 på 2,1 mio. kr. Da 
Rødovre Kommune også i 2019 valgte selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget kan der forventes en efter-
regulering i 2022, som endnu ikke kan beregnes. Ved udgangen af 2022 forventes på denne baggrund, at 
Rødovre kommune har 1,8 mio. kr. til gode hos kirken. 

Langfristet gæld 

 Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

(1) Låneoptagelse * -99,9 -114,3 -92,8 -50,3

(2) Afdrag på lån 45,0 48,2 51,4 53,1 

(1)+(2) Forskydning i langfristet gæld -54,9 -66,0 -41,4 2,8 

* heraf lånoptagelse der vedrører brugerfinansierede
investeringer

-20,5 -56,6 -50,4 -23,3

* heraf låneoptagelse vedr. indefrysning af grund-
skyld (modsvares af tilgodehavende hos borgerne)

-25,0 -28,6 0,0 0,0 

Af periodens samlede låneoptagelse på 357,3 mio. kr. indgår låneoptag på 53,6 mio. kr. på baggrund af inde-
frysning af grundskyld. Med udgangspunkt i budgettet vil kommunens gæld stige med 105,9 mio. kr. i budget-
perioden 2022 – 2025, ekskl. låneoptag vedr. indefrysning af grundskyld. 
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Takster 

I forbindelse med budgetlægningen regnes der med, at forskel-
lige kommunale ydelser modsvares af takstbetaling. 

En del af disse takster vedtages i forbindelse med budgetvedta-
gelsen. Dette gælder for eksempel renovation og betaling for 
børne- og daginstitution. 

For en del takster gælder, at disse løbende kan reguleres i hen-
hold til kommunalbestyrelsesvedtagelse. De takster der frem-
går af de efterfølgende takstblade, kan derfor være ændrede ef-
ter budgettets vedtagelse. 
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Priser er incl. moms med mindre andet er nævnt, kr.

Skatter og afgifter 2021 2022

Kommunal udskrivningsprocent 25,7 25,7

Kirkelig udskrivningsprocent 0,72 0,72

Ejendomsskatter og afgifter 2021 2022

Kommunal grundskyld (promille) 30,80 30,80

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi (promille) 15,00 15,00

Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb (promille) 8,75 8,75

Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb (promille) 10,00 10,00

Rottebekæmpelse (promille) 0,084 0,084

Varmeforsyning (ekskl. moms) 2021 2022

Tilslutningsafgift - blokcentral 25.000 25.000

Tilslutningsafgift – villaanlæg med stiklængde indtil 15 meter 49.000 49.000

Tillægspris for villaanlæg med stiklængde over 15 meter – pr. meter. 1.200 1.200

Adminstrationbidrag pr. år 600 600

Fast afgift betales efter beregnet normalårsforbrug:

Fast afgift Blokcentraler, trin 1: pr. MWh. fra 0-500 MWh. 150 150

Fast afgift Blokcentraler, trin 2: pr. MWh. fra 500-1500 MWh. 135 135

Fast afgift Blokcentraler, trin 3: pr. MWh. fra 1500-5000 MWh. 120 120

Fast afgift Blokcentraler, trin 4: pr. MWh. over 5000 MWh. 98 98

Fast afgift Villaanlæg: pr. m2 (BBR) 27 27

Variabel afgift betales efter målt forbrug på energimåler:

Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift -  blokcentral 375 375

Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift -  villaanlæg 375 375

Udbygningstillæg trin a 107 107

Udbygningstillæg trin b 31 31

Udbygningstillæg trin c 21 21

Returtemperatur afregning; pr. MWh pr. gr (< 45 gr. C = tilbagebetaling) 2,60 2,60

Returtemperatur afregning; pr. MWh pr. gr (> 45 gr. C = betaling) 2,60 2,60
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning – RKF bruger Energitilsynets vejledende 

standard gebyrer på energiområdet:
Gebyr for lukning 375 375

Gebyr for åbning (momspligtig) 375 375

Inkassogebyr 100 100

Rykkergebyr pr. brev 100 100

Renovationsområdet for private husstande (ekskl. moms) 2021 2022

Grundgebyr for villaer [pr. boligenhed] 2.174,40 2.390,32

Grundgebyr for rækkehuse uden affaldsø [pr. boligenhed] 2.174,40 2.390,32

Grundgebyr for rækkehuse med affaldsø [pr. boligenhed] 1.816,80 2.015,69

Grundgebyr for etageboliger [pr. boligenhed] 1.852,80 2.080,95

Grundgebyr for kolonihave [pr. boligenhed] 374,40 415,89

Gebyr for nedgravet beholder til restaffald (erstatter beholdergebyret) [pr. boligenhed] 658,40 693,60

Takstblad Budgetforslag 2022
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Beholdergebyr 2021 2022

125 liters dagrenovationssæk [pr. sæk] 1.127,20 1.188,00

240 liters 2-delt beholder (pr. beholder) 888,00 935,20

80 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.165,60 1.228,80

140 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.227,20 1.292,80

180 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.267,20 1.335,20

190 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.277,60 1.345,60

210 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.297,60 1.366,40

240 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.434,40 1.510,40

340 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.536,00 1.616,00

360 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.726,40 1.816,80

370 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.736,80 1.827,20

400 liters minicontainer [pr. minicontainer] 1.767,20 1.859,20

500 liters minicontainer [pr. minicontainer] 2.039,20 2.144,80

550 liters minicontainer [pr. minicontainer] 2.089,60 2.197,60

600 liters minicontainer [pr. minicontainer] 2.140,80 2.250,40

660 liters minicontainer [pr. minicontainer] 2.367,20 2.488,80

770 liters minicontainer [pr. minicontainer] 2.478,40 2.604,80

Kolonihaver betaler kun beholdergebyr for de måneder der hentes affald

Gebyr ved ekstraordinær tømning er beholdergebyret divideret

med 52+50% [pr. beholder pr. tømning]

Gebyr ved midlertidig opstilling af beholdere er beholdergebyret divideret

med 52+100% [pr. beholder pr. tømning]

Særgebyr ved forkert sortering afregnes på baggrund af de konkrete udgifter

til korrekt håndtering af affaldet

Særgebyr ved forkert sortering som kræver at beholderen tømmes som restaffald 

er beholdergebyret for den pågældende beholders størrelse divideret

med 52+50% [pr. beholder pr. tømning]

Kommunale institutioner og virksomheder 2021 2022

Grundgebyr institution/ungdomsklub 7.998,00 8.957,76

Grundgebyr skole/idrætsanlæg/plejehjem/øvrige 24.032,00 26.915,84

Øvrige gebyrer følger dem som er for private husstande

Byggesager 2021 2022

Simple konstruktioner (BR18, kap 1.5) pr. bygning* 1.062 1.062

Øvrige bygningstyper, pr. medgået time 841 860

*Hvis gebyret for 2021 viser sig at afvige fra det maksimale tilladte gebyr jf. "bekendtgørelse om gebyrer på

byggeområdet", vil der ske en regulering af gebyret, som vil fremgå af Rødovre Kommunes hjemmeside.

Nyttehaver 2021 2022

Årlig afgift 300 300
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Forældrebetaling for børnepasning 2021 2022

Prisen pr. barn pr. måned - der opkræves ikke forældrebetaling i Juli

0-6 års området 2021 2022

0-2 år: Dagpleje 3.641 3.702

0-2 år: Vuggestue og integrerede institutioner 3.671 3.707

3 år til skolestart: Børnehaver, heldags samt integrerede institution 2.054 2.076

Frokostordning til børnehavebørn ved 11 mdr. 789 804

Skolefritidsordninger 2021 2022

SFO I 1.812 1.847

SFO 2 924 942

Ungdomsklubber 

Byggelegepladser 820 836

Byggelegepladser fra 14 år 39 40

Islevbadet 2021 2022

Egne foreninger og institutioner:

Enkeltbillet, voksne  35 35

Enkeltbillet, børn  15 15

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsløse pr. måned  50 50

Morgenkort 230 235

Leje af Islevbadet, inkl. tilsynsmand pr. time 1.385 1.400

Vestbad 2021 2022
Enkelt billetter

Barn svøm 25 25

Voksen svøm 50 50

Kun for pensionister

1 mdr. pensionist svøm 145 145

1 mdr. pensionist svøm med holdtræning 195 195

Periodekort

Barn 1 mdr. kort under 16 år 130 130

1 mdr. svøm 240 240

1 mdr. svøm med holdtræning 290 290

Familiebiletter

1 voksen og 2 børn 90 90

1 voksen og 3 børn 110 110

1 voksen og 4 børn 130 130

2 voksne og 1 barn 110 110

2 voksne og 2 børn 130 130

2 voksne og 3 børn 150 150

2 voksne og 4 børn 170 170

Andet

Skolekort Rødovre/Brøndby 75 75
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Sportshaller 2021 2022

Lokale- og baneudlån til lokalforeninger Gratis Gratis

Sportshaller samt specielle lokaler:

Rødovrehallen, pr. halafsnit pr. time  880 890

Rødovre Stadionhal, pr. time 650 660

Rødovre Skøjtearena, pr. time   650 660

Rødovre Stadion (opvisningsbanen) pr. time 570 580

Espelundens Idrætsanlæg (opvisningsbanen) pr. time 570 580

Fodboldbaner, pr. time  390 395

Fodboldbane, grusbane med lys pr. time 535 545

Fodboldbane, kunststofgræsbane pr. time 570 580

Rødovrehallen, speciallokaler pr. time  255 260

Badminton - 1 bane pr. time efter kl. 16.00 100 100

Ved specielle arrangementer forhandles der særskilt.

Rødovrehus 2021 2022

Egne foreninger og institutioner:

0-30 voksne/børn pr. påbegyndt døgn 3.050 3.110

31-50 voksne/børn pr. påbegyndt døgn 3.950 4.025

51- >  voksne/børn pr. påbegyndt døgn 4.900 4.995

Udenbys foreninger og institutioner:

0-30 voksne/børn pr. påbegyndt døgn 3.800 3.870

31-50 voksne/børn pr. påbegyndt døgn 4.820 4.910

51- >  voksne/børn pr. påbegyndt døgn 6.060 6.175

Slutrengøring efter ophold 1.675 1.705

Skovly 2021 2022
Skoler og institutioner i Rødovre Kommune (koloni):

Pris pr. person pr. hele kostdøgn:

fra 18 år   380 385

1 - 17 år 255 260

Skoler og institutioner i Rødovre Kommune (børne- og forældregruppe):

Pris pr. person pr. hele kostdøgn:

fra 18 år   380 385

1 - 17 år 350 355

Udenbys institutioner/foreninger m.v.:

Pris pr. person pr. hele kostdøgn:

1 - 17 år 520 530

fra 18 år   835 850
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Forvaltninger/institutioner fra Rødovre Kommune: 2021 2022

Pris pr. person pr. hele kostdøgn:

Kursusophold   580 590

Enkeltydelser pr. person:

Morgenmad: 115 115

Frokost: 225 230

Middag: 300 305

Kaffe m/brød: 50 50

Foreninger i Rødovre Kommune

Pris pr. person pr. hele kostdøgn:

Fra 18 år   580 590

1 - 17 år 350 355

Musikskole 2021 2022
Betaling pr. sæson 2022/2023:

Instrumentalundervisning/Sang

15 minutter 2.290 2.335

20 minutter 3.045 3.105

30 minutter – Kun for videregående elever efter aftale med læreren 4.565 4.650

Sammenspil/teori - Gratis hvis man får soloundervisning på Musikskolen Gratis Gratis

Sammenspil/teori - Hvis man ikke får soloundervisning på Musikskolen 2.290 2.335

Kor Gratis Gratis

Musik og bevægelse (Oprettes ved minimum 8 deltagere) 2.290 2.335

Barselsrytmik - 8 uger 590 600

Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter, som lejes ud pr. sæson til 

musikskolens elever for:

275 280

Reduktion:

For søskende samt for elever, der ønsker at deltage på mere end ét instrument, gælder 

følgende: Der betales fuld pris for det dyreste fag, og halv pris for øvrige fag. 

Musikskolen tildeler hvert år 5 elever mulighed for undervisning til halv pris, hvis 

husstandsindtægten er under 260.000 kr. Der skal fremsendes en skriftlig ansøgning til 

Musikskolen.
Musikskolens takster følger skoleåret.
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Biblioteker 2021 2022

Takster ved for sen aflevering af materialer for voksne fra 18 år

1 - 7 dage 20 20

8 - 14 dage 60 60

15 - 30 dage 120 120

Over 30 dage 230 230

Takster ved for sen aflevering af materialer for børn under 18 år

1 - 7 dage 10 10

8 - 14 dage 30 30

15 - 30 dage 55 55

Over 30 dage 120 120

Kulturelle arrangementer 2021 2022

Børnearrangementer pr. deltager 20 20

Voksenarrangementer pr. deltager 40 40

Ved særlige arrangementer fastsættes taksten udfra arrangementets karakter

Rødovregaard 2021 2022
Kantinehjælp pr. time (minimum 2 timer)  290 295

Brug af lokaler af udenbys brugere i normal åbningstid (pr. påbegyndt time, min. 2 

timer)

325 330

Brug af lokaler udover normal åbningstid, pr. påbegyndt time 540 550

Heerup Museum 2021 2022
Billetpriser:

Entre voksne 50 50

Børn under 16 år ifølge med voksen Gratis Gratis

Grupper over 10 personer - pr. person 35 35

Studerende m. studiekort 35 35

Pensionister 35 35

Medlemmer af Heerup Museums Venner Gratis Gratis

Omvisninger:

Private grupper på hverdage efter betalt entré - inden for åbningstid 600 600

Private grupper i weekends efter betalt entré - uden for åbningstid 770 800

Værkstedsforløb for skoler uden for Rødovre Kommune - 2 timer 770 770

Værkstedsforløb for skoler i Rødovre Kommune - 2 timer 350 350

Værkstedsforløb for børnehaver uden for Rødovre Kommune - 1 time 410 410

Værkstedsforløb for børnehaver i Rødovre Kommune - 1 time 210 210

Omvisning skoleklasser uden for Rødovre Kommune - 1 time 370 400

Omvisning skoleklasser og børnehaver i Rødovre Kommune - 1 time Gratis Gratis

Kunstskole, 22 undervisningsgange, september - april 1800 1800

Kunstskole - Familiehold, 11 undervisningsgange for voksen med barn/børn (2022 og 

frem) - 2475
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Heerup Museum 2021 2022

Kunstskole - Familiehold, 11 undervisningsgange, børn (2021) 1800 -

Kunstskole - Familiehold, 11 undervisningsgange, voksne (2021) 900 -

Udeskole værksted for skoler i Rødovre Kommune - 3 timer (2022 og frem) - 600

Udeskole værksted for skoler uden for Rødovre Kommune - 3 timer (2022 og frem) - 1150

Kulturhuset Viften 2021 2022

Leje af:

Teatersal - lokale foreninger, man-tors kl. 08-24 3.945 4.020

Teatersal - lokale foreninger, fredag kl. 08-24 5.230 5.330

Teatersal - lokale foreninger, lør-søn kl. 13-24 5.230 5.330

Teatersal - for alle pr. time, man-fre  kl. 00-08 740 755

Teatersal - for alle pr. time, lør-søn kl. 00-13 740 755

Biografsal - lokale foreninger pr. time 590 600

Biografsal - lokale foreninger ved filmforevisning  pr. time 895 910

Café/Foyer – for alle inkl. 1 medarbejder pr. time 680 695

Personale - for alle, kl. 08-24 pr. time 500 510

Personale - for alle, kl. 00-08 pr. time 640 650

Afbestilling 3.280 3.340

Afbestilling - fra 30 dage før og indtil arrangementsdagen

Teatersalen og biografen udlejes til halv- og helkommercielle formål på markedsvilkår

Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren 2021 2022

Voksne (16 år+) 60 60

Studerende/Pensionister 50 50

Børn (4-15 år) 40 40

Børn (0-3) Gratis Gratis

Gruppe - min 10 pers. pr. gruppe pr. person 40 40

Skoleklasser fra Rødovre, Gentofte og København Gratis Gratis

Skoleklasser udenfor Rødovre, Gentofte og København 250 250

Guidede omvisninger I Ejbybunkeren

Hverdage excl. Entre 700 700

Aften og Weekend excl. Entre 900 900

På Volden

Hverdage excl. Entre 700 700

Aften og Weekend excl. Entre 900 900

Madservice 2021 2022
Enheder: Pr. daglig portion  

Hoved- og biret 66 67

Kun hovedret 55 56

1½ portion til ægtepar 91 92

Fuld betaling iflg. 

kontrakt/aftale
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Institutioner for ældre 2021 2022

Ældreboliger Broparken leje pr m2 pr. år *) 954 972

Ældrecenter Broparken leje pr. m2 pr. år *) 1.578 1.608

Slotsherrens Vænge 6 *) 1.410 1.437

Ældreboliger Ørbygård leje pr m2 pr. år **) 1.315 1.340

Rehabiliteringsophold 137 139
*) Taksterne for 2021 er godkendt af KB d. 29. sep.  2020. Endelige takster for 2022 godkendes i 

Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021. 

**) Taksten for 2021 er godkendt af KB d. 27. apr. 2021. Endelige takst for 2022 godkendes i 

Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021. 

Plejehjemsydelser 2021 2022

Valgfri ydelser:

Kost pr. dag*):   

Morgenmad 21 21

Middagsmad 59 60

Aftensmad 33 34

Drikkevarer 10 10

Vask pr. mdr. - Eget tøj 222 226

Leje af linned  330 336

Rengøringsartikler pr. måned  52 53

Vinduespolering pr. måned (aftale gælder 1 år) 45 45

Toiletartikler pr. måned 152 154

*) Afventer Sundheds- og Ældreministeriet udmelding om regulering af maksimal 

egenbetaling pr. 1.1.2022

Folkeregisteroplysninger 2021 2022

Gebyr vedrørende legitimationskort for 16-18 årige 50 50
Større undersøgelser i arvesager m.v. til advokater 400 400
Bopælsattester og adresseforespørgsler *) 83 86
*) Taksten for bopælsattester og addresseforespørgsler fastsættes

    af Økonomi og Indenrigsministeriet, og kan derfor være ændret i 2022.
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HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og
finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af
oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give
staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et
summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Renter
D. Finansforskydninger
E. Afdrag på lån
F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
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HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2022
HELE 1.000 KR.

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 122.328 -45.735 109.224 -36.107 123.593 -41.687

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 127.568 -133.887 131.464 -139.215 138.660 -142.041

     Heraf refusion

02 Transport og infrastruktur 72.088 -815 72.961 -829 74.934 -845

03 Undervisning og kultur 696.034 -149.713 704.074 -140.724 727.379 -140.478

      Heraf refusion 0 -468 0 -714 0 -624

04 Sundhedsområdet 241.595 -752 250.749 -1.233 259.117 -580

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 1.958.231 -335.702 2.005.652 -346.181 2.074.564 -345.150

      Heraf refusion 0 -157.898 0 -171.021 0 -167.908

06 Fællesudgifter og administration mv. 340.979 -12.477 365.807 -9.038 352.478 -8.422

      Heraf refusion 0 0

A. Driftsvirksomhed i alt 3.558.824 -679.082 3.639.932 -673.326 3.750.726 -679.204

       Heraf refusion 0 -158.366 0 -171.735 0 -168.532

B. Anlægsvirksomhed

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32.118 -3.673 2.700 0 10.000 0

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 47.090 -850 8.500 0 27.000 0

02 Transport og infrastruktur 38.555 0 18.565 -1.240 27.300 0

03 Undervisning og kultur 53.061 0 61.800 0 62.300 0

04 Sundhedsområdet 1.496 0 0 0 1.240 0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 5.036 0 39.700 0 64.820 0

06 Fællesudgifter og administration mv. 5.784 0 10.300 0 7.000 0

B. Anlægsvirksomhed i alt 183.142 -4.522 141.565 -1.240 199.660 0

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 
(bo-årene) 0 0

C. Renter i alt 7.174 -1.898 10.158 -3.403 11.544 -3.403

D. Balanceforskydninger

Forøgelse af likvide aktiver (08.22) 171.887 0 59.842 0 12.935 0

Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 28.682 -91.646 27.030 -895 31.064 -2.955

D. Balanceforskydninger i alt 200.569 -91.646 86.872 -895 43.999 -2.955

E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt 37.445 0 41.552 0 44.985 0

A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger 
vedr. hovedkonto 00-06 3.987.154 -777.148 3.920.078 -678.865 4.050.914 -685.562

F. Finansiering

Forbrug af likvide aktiver (08.22) 0 0 0 0 0 0

Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 0 -123.151 0 -60.382 0 -99.869

Tilskud og udligning 45.324 -1.020.258 27.912 -1.078.247 27.066 -1.034.959

Refusion af købsmoms -3.189 0 0 0 -4.000 0

Skatter 77.095 -2.185.826 34.127 -2.164.624 32.381 -2.285.971

F. Finansiering i alt 119.229 -3.329.235 62.039 -3.303.253 55.447 -3.420.799

BALANCE 4.106.383 -4.106.383 3.982.117 -3.982.117 4.106.361 -4.106.361

Regnskab 2020 Budget 2021 Budgetforslag 2022
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HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2022
HELE 1.000 KR.

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 130.523 -41.687 141.522 -41.687 141.522 -41.687

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 144.181 -150.090 145.875 -153.951 147.299 -156.411

     Heraf refusion

02 Transport og infrastruktur 74.934 -845 74.934 -845 74.934 -845

03 Undervisning og kultur 741.017 -140.478 746.801 -140.478 759.078 -140.478

      Heraf refusion 0 -624 0 -624 0 -624

04 Sundhedsområdet 268.370 -882 270.756 -781 272.313 -220

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 2.092.012 -342.594 2.097.956 -341.334 2.104.423 -340.413

      Heraf refusion 0 -166.531 0 -165.421 0 -164.044

06 Fællesudgifter og administration mv. 350.266 -8.269 349.247 -7.805 349.704 -7.805

      Heraf refusion 0 0 0 0 0 0

A. Driftsvirksomhed i alt 3.801.303 -684.845 3.827.092 -686.882 3.849.273 -687.860

Heraf refusion 0 -167.155 0 -166.045 0 -164.668

B. Anlægsvirksomhed

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 14.400 0 18.050 -269.000 10.000 0

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 62.000 0 58.000 0 32.000 0

02 Transport og infrastruktur 73.255 0 43.370 0 64.800 0

03 Undervisning og kultur 51.875 0 24.250 0 3.800 0

04 Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 22.550 0 23.850 0 2.500 0

06 Fællesudgifter og administration mv. 12.100 0 189.700 0 6.500 0

B. Anlægsvirksomhed i alt 236.180 0 357.220 -269.000 119.600 0

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 
(bo-årene) 73.904 -13.234 170.670 -41.571 253.260 -45.780

C. Renter i alt 12.871 -3.403 14.248 -3.403 14.942 -3.403

D. Balanceforskydninger

Forøgelse af likvide aktiver (08.22) 15.896 0 172.812 0 101.454 0

Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 34.729 -2.955 6.098 -2.955 6.098 -2.955

D. Balanceforskydninger i alt 50.626 -2.955 178.910 -2.955 107.552 -2.955

E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt 48.232 0 51.446 0 53.066 0

A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger 
vedr. hovedkonto 00-06 4.223.115 -704.437 4.599.587 -1.003.811 4.397.694 -739.998

F. Finansiering

Forbrug af likvide aktiver (08.22) 0 0 0 0 0 0

Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 0 -114.265 0 -92.839 0 -50.279

Tilskud og udligning 28.365 -990.026 29.118 -1.002.564 30.030 -1.011.504

Refusion af købsmoms -600 0 -600 0 -600 0

Skatter 4.613 -2.446.765 4.772 -2.533.662 4.945 -2.630.288

F. Finansiering i alt 32.378 -3.551.056 33.290 -3.629.065 34.375 -3.692.071

BALANCE 4.255.493 -4.255.493 4.632.877 -4.632.877 4.432.069 -4.432.069

Budgetoverslag 2025Budgetoverslag 2023 Budgetoverslag 2024
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BEVILLINGSOVERSIGT 

Da bevillingsoversigten skal opstilles efter total budgetprincippet, 
indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter og 
rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 

Oversigten indeholder en Budgetkolonne og en bevillingskolon-
ne. Af bevillingskolonnen fremgår den af Kommunalbestyrelsen 
godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, der er 
specificeret i Budgetkolonnen, kan Økonomiudvalget og de stå-
ende udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkel-
te budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides. 

Beløb i bevillingskolonnen til anlægsudgifter er rådighedsbeløb, 
hvorover der ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens 
særlige vedtagelse. 
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1.000 Kr.

Netto Netto

Teknik- og Miljøudvalget, Drift 100.196

Forsyningsvirksomheder

01.22 Forsyningsvirksomheder -968

01.38 Affaldshåndtering -2.486

Aktivitetsstyret service

00.22 Jordforsyning 167

00.28 Fritidsområder 23.752

00.38 Naturbeskyttelse 1.698

00.48 Vandløbsvæsen 869

00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 4.563

00.55 Diverse udgifter og indtægter -55

02.22 Fælles funktioner 6.766

02.28 Kommunale veje 30.699

02.32 Kollektiv trafik 35.191

Teknik- og Miljøudvalget, 54.300

Anlæg 

01.22 Forsyningsvirksomheder 20.000 ***

01.38 Affaldshåndtering 7.000

02.28 Kommunale veje 27.300 ***

Børne- og Skoleudvalget, Drift inkl. refusion 749.905

Aktivitetsstyret service

03.22 Folkeskolen 16.667

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 13.113

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 942

06.42 Politisk organisation 500

Demografistyret service

03.22 Folkeskolen 434.910

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 18.988

05.25 Dagtilbud til  børn og unge 246.565

05.28 Tilbud til børn og unge med særlig behov 18.221

Børne- og Skoleudvalget. Anlæg 100.565

03.22 Folkeskolen 61.800 ***

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.240 ***

05.25 Dagtilbud til børn og unge 37.525 ***

Kultur- og Fritidsudvalget, Drift inkl.refusion 81.897

Aktivitetsstyret service

00.32 Fritidsfaciliteter 24.564

03.22 Folkeskolen 2.588

03.32 Folkebiblioteker 20.769

03.35 Kulturel virksomhed 18.013

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 15.883

06.42 Politisk organisation 80

BevillingBudgetforslag 2022
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1.000 Kr.

Netto Netto

BevillingBudgetforslag 2022

Kultur- og Fritidsudvalget, Anlæg 10.500

00.32 Fritidsfaciliteter 10.000

03.32 Folkebiblioteker 500 ***

Social - og Sundhedsudvalget, Drift inkl refusion 1.209.179

Aktivitetsstyret service

00.25 Faste ejendomme 2.330

03.22 Folkeskolen 6.551

03.30 Ungdomsuddannelser 12.569

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 3.065

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 115.502

05.30 Tilbud til ældre 364

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 177.562

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 3.145

06.42 Politisk organisation 309

Demografistyret service

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 53.477

05.30 Tilbud til ældre 405.556

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 45.043

Overførsler

00.25 Faste ejendomme -17.385

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 181.792

05.22 Central refusionsordning -17.760

05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 179.112

05.57 Kontante ydelser 57.948

Social - og Sundhedsudvalget, Anlæg 27.295

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 22.000

05.30 Tilbud til ældre 3.500

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.795 ***

Beskæftigelsesudvalget, Drift inkl refusion 447.516

Aktivitetsstyret service

00.25 Faste ejendomme 420

03.22 Folkeskolen 567

03.30 Ungdomsuddannelser 4.616

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 99

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 987

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.064

06.42 Politisk organisation 89

Overførsler

03.30 Ungdomsuddannelser 3.973

05.46 Tilbud til udlændinge 5.133

05.57 Kontante ydelser 255.209

05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 115.811

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 59.548
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1.000 Kr.

Netto Netto

BevillingBudgetforslag 2022

Økonomiudvalget, Drift 482.829

Forsyningsvirksomheder

01.38 Affaldshåndtering 74

Aktivitetsstyret service

00.25 Faste ejendomme 594

00.28 Fritidsområder -10.972

00.32 Fritidsfaciliteter 2.069

00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 658

00.55 Diverse udgifter og indtægter 40.114

00.58 Redningsberedskab 8.521

02.22 Fælles funktioner 1.415

02.28 Kommunale veje 18

03.22 Folkeskolen 32.317

03.32 Folkebiblioteker 1.705

03.35 Kulturel virksomhed 1.658

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.000

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.215

05.25 Dagtilbud til børn og unge 23.741

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.736

05.30 Tilbud til ældre 22.997

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 3.177

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 70

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 6.642

06.42 Politisk organisation 8.699

06.45 Administrativ organisation 251.966

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.139

06.52 Lønpuljer m.v. 81.274

Økonomiudvalget, Anlæg 7.000

06.45 Administrativ organisation 7.000 ***

Økonomiudvalget, Renter 8.140

07.22 Renter af likvide aktiver -1.741

07.28 Renter af kortfr. tilgodeh. i øvrigt -477

07.32 Renter af langfr. tilgodehavender -815

07.55 Renter af langfristet gæld 11.564

07.58 Kurstab og kursgevinster -390

Økonomiudvalget, Balanceforskydninger, Afdrag på Lån -13.839

08.22 Forskydninger i likvide aktiver 12.935

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 28.109

08.52 Forskydn. i kortfristet gæld i øvrigt 0

08.55 Forskydninger i langfristet gæld -54.884

Økonomiudvalget, Finansiering -3.265.483

07.62 Tilskud og udligning, inkl. refusion af købsmoms -1.011.893

07.68 Skatter -2.253.590

Note: Rådighedsbeløb markeret med *** indeholder anlægsprojekter, hvor der foreslås bevilling ved budgetvedtagelsen. De konkrete 

anlægsprojekter kan ses i Investeringsoversigten, bagerst i publikationen.
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TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens
samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på
grundlag af den autoriserede artsinddeling.
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Art Budgetforslag, 2022-P/L, 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

1 Lønninger 1.558.157 1.587.187 1.600.385 1.612.125

2.2 Fødevarer 18.746 18.746 18.746 18.746

2.3 Brændsel og drivmidler 106.807 111.012 111.713 112.339

2.7 Anskaffelser 1.936 1.434 1.434 1.434

2.9 Øvrige varekøb 89.023 88.272 83.427 87.425

4.0 Tjenesteydelser uden moms 254.763 254.171 254.848 254.344

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 247.359 290.085 244.198 190.128

4.6 Betalinger til staten 358.002 360.389 362.791 365.097

4.7 Betalinger til kommuner 257.978 258.380 259.389 259.389

4.8 Betalinger til regioner 233.462 240.599 242.373 245.231

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 202.861 205.676 383.907 201.314

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 48.515 48.970 48.794 49.442

5.2 Overførsler til personer 516.644 516.432 516.175 515.728

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 56.131 56.131 56.131 56.131

6 Finansudgifter 155.975 144.107 277.895 209.936

7.1 Egne huslejeindtægter -19.098 -19.098 -19.098 -19.098

7.2 Salg af produkter og ydelser -301.892 -309.941 -313.802 -316.262

7.6 Betalinger fra staten -16.484 -15.305 -15.297 -15.753

7.7 Betalinger fra kommuner -142.416 -142.718 -142.011 -141.451

7.8 Betalinger fra regioner -2.961 -2.961 -2.961 -2.961

7.9 Øvrige indtægter -25.820 -25.668 -294.668 -25.668

8 Finansindtægter -3.427.157 -3.557.414 -3.635.424 -3.698.429

8.6 Statstilskud -170.533 -169.155 -168.045 -166.668

Tværgående artsoversigt

107



Langsigtet investeringsplan - Budgetforslag

Realisering af Cykelstrategien
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET
02 28 VEJANLÆG
Cykelstier på Veronikavej *** 600 5.400 600
Cykelstier på Randrupvej 7.200 800
Pulje til cykelsti - udmøntning af cykelstrategi første år *** 1.500 18.000 4.250 8.000
Cykelstier og ensretning af Brandholms Allé 575 4.000
Cykelstrategi 2025-2029 8.000 8.000 8.000 8.000
Realisering af Cykelstrategien i alt 9.300 24.775 8.850 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Realisering af Støjhandleplan
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

TEKNIK-OG MILJØUDVALGET
02 28 VEJANLÆG
Støjreducerende belægninger - kommunens gennemskærende veje 5.000 11.000 9.000 10.000

Årlige puljebeløb efter den nuværende flerårsbudgetperiode 10.000 10.000 10.000 10.000
Realisering af Støjhandleplan i alt 5.000 11.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Vedligeholdelse og renoveringer
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

TEKNIK-OG MILJØUDVALGET
00 28 FRITIDSOMRÅDER
Legeplads, Stadion- og Espelunden park 1.300 1.300
Stibelysning, Harrestrup Å 1.000
Espelunden, opvisningsbane, genanvendelse af drænvand 1.850
Rødovre Stadionhal, dræning af træningsbaner 3.900
02 28 KOMMUNALE VEJE
Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen (Motorring 3) 1.000
Renovering af signalanlæg Roskildevej 1.000

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
05 25 DAGINSTITUTIONER
Opdeling af Broparken Børneinstitution og Byggelegepladsens 

legepladser og etablering af sti ***

275

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER
Rødovre  Bibliotek, gårdhaver 400 2.700 2.700
Biblioteket - Handicaptoilet *** 500
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED
Skovly, ny mødesal 0

Skovly - Sidste del af tagudskiftningen 1.200

Rødovregård - Akustik og indeklima 1.100

Rødovregård - udskiftning af inventar 350

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE  BEHOV

Espevang, Bolængen - toilet, bad og køkken *** 1.495
Vedligeholdelse og renoveringer i alt 2.270 1.700 14.300 3.800 0 0 0 0

Projekter markeret med *** søges straksbevilliget - dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag efterfølgende
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Energirenoveringer
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
05 28 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE 

Skiftesporet, Energirenovering (L) 22.000
05 30 TILBUD TIL ÆLDRE
Ørbygård dagcenter - Løft og Energirenovering L 3.500 10.000
05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
Espevang Campus - lighed i sundhed og bevægelse samt 

energirenovering ***

(L) 300 650 11.450

ØKONOMIUDVALGET
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION
Energitiltag i kommunale bygninger L 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Energirenoveringer i alt 31.800 16.650 17.450 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

DK2020 og klimahandleplan
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

TEKNIK-OG MILJØUDVALGET
01 22 VARMEFORSYNING
Nye forbrugere til fjernvarme *** (L) 1.000 1.000 1.000 1.000
Udbygning af fjernvarme, Espely og Valhøj *** (L) 9.000
Udbygning af fjernvarme, nord for Roskildevej (L) 5.000 30.000 30.000
Udbygning af fjernvarme, Syd for Roskildevej (L) 5.000 31.000 26.000
Udbygning af fjernvarme, Syd for Jyllingevej (L) 1.000 30.000 30.000 28.000
Udbygning af fjernvarme, Nord for Jyllingevej (L) 1.000 34.000 34.000
Udbygning af fjernvarme, Islev (L) 1.000 33.000 33.000 31.000
DK2020 og klimahandleplan i alt 20.000 62.000 58.000 32.000 65.000 95.000 33.000 31.000

Renovering af indre boligveje og fortove
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

TEKNIK-OG MILJØUDVALGET
02 28 22 + 23 VEJANLÆG
1D-linjen
ID Linjen - Slotherrensvej 600 5.000 500
Stationsplads til Letbanen *** 2.000 10.000 12.000
Stationsplads, Rødovre St. *** 2.000 16.080 4.020
Sti fra Elstedvej, lys 800
Renovering af broer og tunneller *** 2.300 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 3.000
Tårnvej - analyse og disponering af vejareal samt forprojektering 1.000

Nyt signalanlæg - Egegårdsvej-Tårnvej 500 5.000
Renovering af indre boligveje og fortove i alt 7.300 29.480 23.520 7.500 4.000 4.000 3.000 0
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Kapacitetsbehov og helhedsplaner på 

skoler og dagtilbudsområdet
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
03 22 FOLKESKOLEN M.M.
Valhøj Skole, udbygning/udvidelse 42.700 47.000

Valhøj Skole, idrætshal 15.000

Skoler - samlet cts-vand-ventilation (er bevilliget) 4.000

Valhøj Skole: Renovering af Vestfacade 3.000

Tinderhøj: Renovering af facade F-fløj 3.000

Nyager: Renovering af gårdhaver 3.200

Rødovre: Nyt loft i idrætssal 550

Skovmoseskolen: Sikring af ankomstområde 800

Islev: Renovering af skolegård 925

Hendriksholm Skole: Renovering og opdatering af science 5.000

Analyse af lokaleanvendelse 5 skoler 2.200

Hendriksholm: Ventilation og renovering i resterende 

undervisningslokaler i hovedbygningen*** 
5.900

05 25 DAGINSTITUTIONER
Skibet - udvidelse/tilbygning (er bevilliget) 4.000
Elvergården, Energirenovering L 14.500
Kompasset Øst og Vest, Energirenovering L 6.900
Fjernelse af træterasser på daginstitutioner 1.000
Pulje til vedligehold af kommunale bygninger - daginstitutioner 5.000 5.000

Broparken Børneinstitution - renovering indendørs 4.400
Træet - Arbejder ved sammenlægning 1.450
Frokostordning i daginstitutioner - produktionskøkken Islemark 3.900

Etablering og vedligeholdelse af legepladser 2.500 2.500 2.500
Broparken og Rønneholm - Renovering af tag, facader og 

ventilation

L 8.900

Helhedsplan dagtilbud, ekstern analyse *** 500
Kapacitetsbehov og helhedsplaner på skoler og 

dagtilbudsområdet i alt
99.050 63.375 31.400 2.500 0 0 0 0

Ny idrætspolitik
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
00 32 FRITIDSFACILITETER
Tennisanlæg, banerenovering 3.100
Helhedsplan idræt, renovering og udbygning (herunder 

kapacitetsanalyse i 2022)
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Ny idrætspolitik i alt 10.000 13.100 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Plejecentrene
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
05 32 ÆLDREOMRÅDET
Muligheder for renovering af Plejehjemmet Engskrænten 1.000

Plejecentrene i alt 0 0 1.000 0 0 0 0 0
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Omdannelse af bykerne og behov for 

anden placering af funktioner
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gartnerbyen, tal fra Business Case

TEKNIK-OG MILJØUDVALGET
01 38 AFFALDSHÅNDTERING
Ny genbrugsplads (L) 7.000
02 28 VEJANLÆG
Hovedstrøget i Gartnerbyen 5.700 2.000 39.300

ØKONOMIUDVALGET
00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER
Øvrige udgifter og indtægter fra Business Case for Gartnerbyen -269.000

02 22 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER
Ny materielgård*** 6.000
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION
Bygning af rådhusfunktioner samt etabl. af p-pladser 183.200
Omdannelse af bykerne og behov for anden placering af 

funktioner i alt
12.700 8.000 -85.800 39.300 0 0 0 0

Øvrige prioriteringer
KONTONUMMER/TEKST. L - Låne-

finan-

siering
Beløb i 1.000 kr. "L" 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
04 62 TANDPLEJEN
Tandpleje til ældre *** 1.240

ØKONOMIUDVALGET
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION
Digital sagsstyring på børne- og familieområdet - inkl. drift 2.100 500 500
Digital servicestrategi - ny hjemmeside/intranet platform 1.500
Udbud af ERP-system (økonomi, løn, HR m.v.)*** 1.000 2.500
Øvrige prioriteringer i alt 2.240 6.100 500 500 0 0 0 0

Total alle områder
KONTONUMMER/TEKST. 
Beløb i 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Samlet anlægsniveau, budgetforslag 199.660 236.180 88.220 119.600 103.000 133.000 70.000 65.000
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Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2022 
Realisering af Cykelstrategien 
Cykelstier på Veronikavej *** Øget trafiksikkerhed og tryghed for cyklister og andre bløde trafikanter  
Cykelstier på Randrupvej Øget trafiksikkerhed og tryghed for cyklister og andre bløde trafikanter 
Pulje til cykelsti - udmøntning 
af cykelstrategi første år *** 

Udmøntning af cykelstrategi samt etablering af cykelstier i kommunen. 
Udgiften i første år vedrører projektering af cykelsti på Hendriksholm 
Boulevard. I 2022 og 2023 er der afsat midler til selve etableringen af 
cykelstien 

Cykelstier og ensretning af 
Brandholms Allé 

Ensretning af Brandholms Allé for at anlægge cyklestier i begge 
retninger  

Realisering af Støjhandleplan 
Støjreducerende belægninger - 
kommunens gennemskærende 
veje 

Sænke støj, nedbryde oplevelsen af barriereeffekten og nedsætte 
hastighed på kommunens gennemskærende veje - Roskildevej, 
Jyllingevej, Tårnvej og Slotherrensvej. I forbindelse med vedligeholdelse 
af kommunens gennemskærende veje ønskes støjen reduceret og 
oplevelsen af barriereeffekt nedbrudt, samt mere biodiversitet langs 
vejene. I første år foreslås støjreducerende slidlag på Jyllingevej fra 
kommunegrænsen mod København til Tårnvejskrydset. 

Vedligeholdelse og renoveringer 
Legeplads, Stadion- og 
Espelund park 

Renovering af Rødovre Kommunes 2 offentlige legepladser i henholdsvis 
Stadion- og Espelund park. Renoveringen udskydes til 2023-2024 

Stibelysning, Harrestrup Å Anlæg af stibelysning langs Harrestrup Å stien fra Viemosevej til Nordre 
Ringvej. Når letbanen og stationen Rødovre Nord åbner i 2025, 
forventes stien langs åen at blive endnu mere benyttet. Anlæggelsen 
udskydes til 2024, så der er sammenhæng med etableringen af Letbane 
Stationen. 

Opdeling af Broparken 
Børneinstitution og 
Byggelegepladsens legepladser 
samt sti *** 

Broparken Børneinstitution og Broparken Byggelegeplads deler delvis 
udearealer, hvilket kan udgøre en sikkerhedsrisiko, da der gælder 
forskellige sikkerhedskrav på de 2 institutionstilbud. Derfor ønskes en 
fysisk opdeling af byggelegepladsens og børnehavens udearealer, i form 
af et fast hegn med beplantning på begge sider, samt lågeadgang for 
passage af driftsmaskiner. Der ønskes desuden at få etableret en 
flisebelagt sti gennem byggelegepladsen 

Espelunden, opvisningsbane, 
genanvendelse af drænvand 

Vandtrykket ved Espelunden er pt. så lavt, at vandingsanlægget ikke kan 
yde optimalt. For at hæve vandtrykket kan der etableres en 
underjordisk vandtank, hvortil drænvand tilføres og genanvendes, 
samtidigt med at vandtrykket samlet set forøges og stabiliseres. 
Løsningen understøtter verdensmålene om at agere mere bæredygtigt 

Rødovre Stadionhal, dræning 
af træningsbaner 

Det vurderes nødvendigt at etablere en ny dræning mv. af arealerne, 
efter en prøvelukning af indvindingen ved Rødovre Vandværk. Ved 
prøvelukningen blev der konstateret frit vandspejl ved Rødovre 
Stadionhal.  I forb. med ny dræning bør banerne samtidig jordforbedres 
og eftersås med græs.  

Renovering af stibelysning på 
Sneglehusbroen (Motorring 3) 

Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen til mere hærværksikrede 
armaturer 

Renovering af signalanlæg, 
Roskildevej 

Udskiftning af styreapparater på Roskildevej , inkl. etablering af 
detekteringsfunktion, for at give bedre samordning for trafikken, inkl. 
bus og cykeltrafik 
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Skovly, ny mødesal I budget 2021 var der afsat 3,5 mio. kr. til ny mødesal på Skovly. 

Dette projekt udgår, idet tagrenoveringen af Skovly har medført 
at vestlige fløj har fået en hel ny tagkonstruktion, hvormed hele 
tagrummet er blevet til et nyt møde/aktivitetsrum til ca. 20 
gæster. Det nye møderum er en mulighed, der er opstået med 
tagrenoveringen og ikke en mulighed, man vidste ville opstå ved 
sagens oprindelige fremlæggelse i 2018. Etablering af en ny 
mødesal forudsætter derudover en godkendelse fra 
fredningsmyndighederne, og det er umiddelbart ikke 
forventningen, at en sådan ville kunne opnås. 

Skovly har nu 2 møde/aktivitetsrum (80/70 m2), en nyindrettet 
pejsestue på 63 m2 samt en spisesal på 75 m2. 

Skovly - Sidste del af 
tagudskiftningen 

Tagudskiftning på sidste del, køkken længen. De øvrige længer har fået 
tegl på i 2020, men pga. uforudsete udgifter i forbindelse med råd i 
spærene, var der ikke penge nok til sidste længe, som også bør 
udskiftes. Skovly ønsker at få arbejdet udført i januar-marts 2024 i 
forhold til bookinger.  

Rødovregård - Akustik og 
indeklima 

Akustik- og varmeregulering i Kostalden på Rødovregård. Rødovregård 
bliver brugt flittigt, og der ønskes bedre regulering af akustik og 
indeklima. På nuværende tidspunkt er der udfordringer med akustikken, 
både ved enkeltmands oplæg eller hvis flere personer taler samtidigt 

Rødovregård - udskiftning af 
inventar 

Inventaret (borde + stole) på Rødovregaard trænger til at blive udskiftet 
i alle mødelokalerne. Borde og stole er ikke blevet udskiftet de sidste 
30 år, hvilket de bærer præg af. Der bruges en del tid på reparationer. 
Der er behov for nyt inventar hvor følgende elementer bør indtænkes: 
Ergonomi, modernisering, fleksibilitet, støj og rengøring 

Energirenoveringer 
Skiftesporet, Energirenovering Renovering af klimaskærm og teknik der skal nedbringe energiforbrug 

og forbedre indeklimaet. 16,5 mio. kr. kan lånefinansieres 
Ørbygård dagcenter, 
Energirenovering 

Energirenovering indeholdt facader og isolering af tagkonstruktion i 
fordelingsgang. Facader og isolering af tagkonstruktion på festsalen 

Espevang Campus - lighed i 
sundhed og bevægelse samt 
energirenovering *** 

Renovering af værkstedslængen (tag, facader, omfangsdræn, 
vvsinstallationer). Ydereligere ønskes tagetage inddraget samt bedre 
produktionslokaler i Smedjen, isoleret, således at de kan anvendes hele 
året. Udgift i 2022 vedrører etablering af handicaptoilet.  
6,5 mio. kr. kan lånefinansieres 

Energitiltag i kommunale 
bygninger 

Den fordobling af energipuljen, der er indarbejdet i 2021, som 
resulterer i afsættelse af 6,0 mio. kr., videreføres varigt. Investeringerne 
medfører bedre energiforbrug og dermed en besparelse, som 
geninvesteres i CO2 reducerende tiltag med afsæt i kommunens 
kommende klimahandlingsplan. Energiforbedringernes CO2-reduktioner 
bliver afrapporteret i det grønne regnskab. 

DK2020 og klimahandleplan 
Nye forbrugere til fjernvarme 
*** 

Tilslutning af nye forbrugere i eksisterende fjernvarme-forsynede 
områder 

Udbygning af fjernvarme, 
Espely og Valhøj *** 

Forsyningspligten opfyldes i Espely. Udbygning i Espely kvarteret og 
Valhøj erhvervsområde. Gratis tilslutning. Godkendt i KB november 
2020. Investering i alt: 18 mio. kr. 
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Udbygning af fjernvarme, 
Nord for Roskildevej 

Som led i den grønne omstilling med CO2 reduktion og udfasning af 
fossile brændsler, ønskes der udbygning med fjernvarme i nye områder. 
Projektforslag forventes fremsat i 2021, evt. 2022. Groft overslag på 
investering i alt: 65 mio. kr. ved 50 % tilslutning 

Udbygning af fjernvarme, Islev Som led i den grønne omstilling med CO2 reduktion og udfasning af 
fossile brændsler, ønskes der udbygning med fjernvarme i nye områder. 
Projektforslag forventes fremsat i 2021, evt. 2022. Groft overslag på 
investering i alt: 97 mio. kr. ved 50 % tilslutning 

Udbygning af fjernvarme, Syd 
for Roskildevej 

Som led i den grønne omstilling med CO2 reduktion og udfasning af 
fossile brændsler, ønskes der udbygning med fjernvarme i nye områder. 
Projektforslag forventes fremsat i 2021, evt. 2022. Groft overslag på 
investering i alt: 61 mio. kr. ved 50 % tilslutning 

Udbygning af fjernvarme, Syd 
for Jyllingevej 

Politiske drøftelser om prioritering af områder og udbygningstakt i 
2021. Fremsættelse og godkendelse af projektforslag i 2021, evt. 2022. 
Detailprojektering og udbud i 2024. Udbygning i 2025-2027. Groft 
overslag på investering i alt: 89 mio. kr. ved 50 % tilslutning.    

Udbygning af fjernvarme, 
Nord for Jyllingevej 

Som led i den grønne omstilling med CO2 reduktion og udfasning af 
fossile brændsler, ønskes der udbygning med fjernvarme i nye områder. 
Projektforslag forventes fremsat i 2021, evt. 2022. Groft overslag på 
investering i alt: 68 mio. kr. ved 50 % tilslutning.  

Renovering af indre boligveje og fortove 
ID Linjen – Slotsherrensvej *** ID Linjen skal skabe forbindelse mellem Vestvolden i øst og Ringvejen 

med den kommende letbanestation i vest. Færdiggørelse af strækningen, 
ID linjen fra aktivitetspladsen til Letbanestationspladsen, udskydes, så 
der er sammenhæng mellem færdiggørelsen af strækningen og 
Letbanestationen. 

Stationsplads til Letbanen *** Etableringen af stationsplads ved den kommende Letbane Stationen 
”Rødovre Nord”. Projektering i 2022 og anlæggelse i 2023 til 2024. 

Stationsplads, Rødovre St. *** Renovering og ombygning af stationspladsen ved Rødovre Station i 
forbindelse med byudviklingen af Rødovre Port. Projektering i 2022 og 
anlæggelse i 2023 og 2024. 

Renovering af broer og 
tunneller *** 

Vedligehold af en række broer og tunneler, som på baggrund af 
tilstandstandsrapporter vurderes at skulle renoveres indenfor en kort 
årrække 

Tårnvej – analyse og 
disponering af vejareal samt 
forprojektering *** 

Udgifterne til analysen er reduceret i forhold til det afsatte i budget 
2021. Det er muligt at reducere budgettet til foranalyse, da der bliver 
lavet en samlet foranalyse til BRT løsning for 200S. 

Nyt signalanlæg - Egegårdsvej-
Tårnvej *** 

Ombygning af det vigepligtsregulerede vejkryds Egegårdsvej-Tårnvej til 
et signalregulerede vejkryds. I forbindelse med byudvikling af bykernen 
er der et øget behov for at sikre adgangen til området 

Kapacitetsbehov og helhedsplaner på skoler  
Valhøj Skole - udbygning Etapevis udbygning af skolen med faglokaler, idrætsfaciliteter m.v. Siden 

budget 2021 er periodisering af udgifterne justeret, så 7 mio. kr. rykkes 
fra 2022 til 2023 

Skoler - samlet cts-vand-
ventilation 

Arbejdet skal skabe bedre indeklima for elever og medarbejdere 

Valhøj Skole: Renovering af 
Vestfacade 

Fortsættelse af projekt fra 2021, hvor der udestår renovering af skolens 
vestlige facade 

Tinderhøj Skole: Renovering af 
facade F-fløj 

Gennemføres i 2023 i stedet for 2022 af tidsmæssige hensyn 

Nyager: Renovering af 
gårdhaver 

Fortsættelse af projekt fra 2021, hvor skolens gårdhaver renoveres og 
indrettes som udendørs læringsrum 
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Skovmoseskolen: Sikring af 
ankomstområde 

Afslutning af projekt fra 2021 

Islev Skole: Renovering af 
skolegård 

Gennemføres i 2023 i stedet for 2022 af tidsmæssige hensyn 

Analyse af lokaleanvendelse 5 
skoler 

Som led i den langsigtede investeringsstrategi skal det afklares, om man 
ved bedre lokaleudnyttelse kan reducere udbygningsomkostninger og 
komme med forslag til en bedre pædagogisk anvendelse af de 
eksisterende lokaler 

Hendriksholm Skole: 
Ventilation og renovering i 
resterende 
undervisningslokaler *** 

Der blev afsat midler til ventilation og renovering af lokalerne i 
hovedbygningen på Hendriksholm Skole i budget 2021. Det afsatte 
beløb dækker kun ventilation og renovering af 8 lokaler, men grundet 
en misforståelse blev det udlagt som ventilation og renovering af i alt 16 
lokaler. Projektet er således en videreførelse af eksisterende projekt. 

Kapacitetsbehov og helhedsplaner på dagtilbud 
Skibet - udvidelse/tilbygning Udvidelse af daginstitutionen Skibet 
Kompasset Øst og Vest, 
Energirenovering 

Gennemgribende renovering af institutionen for at få bedre indeklima, 
akustik og toiletforhold 

Fjernelse af træterrasser på 
daginstitutioner 

Udskiftning af træterrasser på Mælkevejen, Skibet og Græshoppen til ny 
belægning 

Pulje til vedligehold af 
kommunale bygninger - 
daginstitutioner 

Øget planlagt vedligeholdelse, der skal nedbringe behovet for akut 
vedligeholdelse og dermed opnå en bedre effekt af investeringerne 

Broparken Børneinstitution - 
renovering indendørs 

Renovering af indvendige overflader samt grupperum, garderober og 
puslerum.  Projektet ligger i forlængelse af bevillingen på de 5 mio. kr.  
som blev givet i 2020, hvor en nærmere vurdering har vist, at projektet 
blev dyrere end oprindeligt forventet 

Træet - Arbejder ved 
sammenlægning 

Følgearbejder ved sammenlægning af dagtilbud.  Da bygningerne skifter 
anvendelse og bliver vuggestue og børnehave, kræver dette ændringer i 
toiletforhold og udearealer samt udbedring af vandskade 

Frokostordning i 
daginstitutioner 

Øget kapacitet til produktion af frokost til børnehavebørn 

Etablering og vedligeholdelse 
af legepladser 

Indsats for at indhente efterslæb i legepladsernes vedligeholdelsesstand. 
Under det seneste år med Covid-19 har der været øget slid på 
legepladserne 

Broparken og Rønneholm - 
Renovering af tag, facader og 
ventilation 

Renovering af tag, facader og vinduer 

Helhedsplan dagtilbud, ekstern 
analyse *** 

Ekstern analyse som forberedelse til helhedsplan 

Ny idrætspolitik 
Tennisanlæg, banerenovering Renovering af tennisanlæg ved Rødovrehallen 
Helhedsplan idræt, renovering 
og udbygning (herunder 
ekstern analyse i 2022) 

Pulje til investeringer, så kommunen over en årrække og i samarbejde 
med FIR (idrætsforeningernes fællesrepræsentation) kan prioritere 
investeringer i renoveringer og udbygning af de eksisterende 
idrætsfaciliteter 

Plejecentrene 
Muligheder for renovering af 
Plejehjemmet Engskrænten 

Boligerne på Plejehjemmet Engskrænten er efter tidens standard relativt 
små – også sammenholdt med de øvrige tre plejehjem i kommunen, der 
er renoveret og ombygget i løbet af de to seneste årtier. For at få en 
indledende vurdering af omfanget og økonomien til en kommende 
renovering eller egentlig ombygning af Engskrænten, ønskes en 
foranalyse med ekstern byggerådgivning i 2022 
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Omdannelse af bykerne og behov for anden placering af funktioner 
Ny genbrugsplads Ny genbrugsplads placeres i forlængelse af ny materielgård. Udgiften 

dækker bl.a. mandskabsfaciliteter, lokale til håndering af farligt affald, 
belysning, støjskærm og forsyningsledninger m.v. Der forventes afledt 
drift tilknyttet anlægsinvesteringen. Størrelsesordnen er ikke fastlagt 
endnu 

Hovedstrøget i Gartnerbyen Etablering af et nyt grønt hovedstrøg igennem bykernen. Strøget skal 
fungere som gågade der forbinder den vestlige del af bykernen. 
Hovedstrøget etableres med grønne pladser med forskellige oplevelse, 
der giver muligheder for leg og ophold. I de grønne tiltag indtænkes 
LAR-løsninger, der giver mulighed for forskellige typer opholdsrum. 
Grundet ændret periodisering er 2 mio. kr. flyttet fra 2022 til 2023. 
Forventet afledt drift er 900 t. kr. fra 2026 

Øvrige udgifter og indtægter 
fra Business Case for 
Gartnerbyen 

For at få udviklet Karrébyen og effektueret lokalplanen 144 og 145 skal 
en væsentlig del af Rødovre Kommunes ejendomme i området sælges. 
Før salget skal ejendommene udmatrikuleres og der skal udarbejdes 
udbudsmateriale. Salget af den nuværende genbrugsplads fremrykkes til 
2024, svarende til 31 mio. kr., så der er sammenhæng med 
forventningen til udviklingen af Valhøj Erhvervskvarter. 

Ny materielgård Etablering af ny materielgård i Islevdals erhvervskvarter. Pt. undersøges 
mulighederne for en optimering af projektets samlede areal, så der er 
mulighed for etablering af en større genbrugsplads. Der er iværksat en 
granskning af jordforholdene på arealet for materielpladsen. Der er en 
risiko for at bæreevnen ikke kan håndtere vores maskiner. I første 
omgang flyttes budgettet for 6,0 mio. kr. til 2023. 

Bygning af rådhusfunktioner 
samt etabl. af p-pladser 

Etablering af bygning til 500 medarbejdere samt reetablering og tilførsel 
af parkeringspladser m.v. 

Øvrige prioriteringer 
Køb og implementering af 
DUBU 

Digital sagsstyring på børne- og familieområdet. DUBU er et 
sagsstyringssystem, der er udarbejdet af KL og Kombit, hvor formålet 
er at sikre en systematisk sagsbehandling og bedre faglig og økonomisk 
styring af det sociale børneområde 

Digital servicestrategi – ny 
hjemmeside/intranet platform 

Udviklingsprojekt ”Det skal være let at være digital borger i Rødovre”, 
hvor det primære fokus er udvikling og optimering af RK.dk, de 
decentrale websites samt selvbetjeningsløsninger. Hensigten er at skabe 
gode digitale løsninger, der giver borgeren nem og god service – og 
som også hænger sammen med den betjening, der sker i 
kontaktcenteret 

Udbud af ERP-system 
(økonomi, løn, HR m.v.) *** 

ERP-systemet (økonomi- og lønsystem) skal i udbud. Der er i den 
forbindelse udgifter til anskaffelse/implementering samt til uddannelse af 
brugerne. Udgiftsskønnet er baseret på erfaringerne fra sidste ERP-
udbud i 2012-2013 
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