
Budget 2023 (2024-2026), 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, med valg af statsgaranti 

(+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort)) -4.331 -16.288 -16.498 -122.915

Budgetforslagets drift:

To voksenordning i 15 % af alle fagtimer fra 1 t.o.m. 9 klasse (100 % i 

børnehaveklassen som nu). Opfølgning på VIVE-rapport fra næste 

skoleår og der ønskes en sag i BSU om udmøntningen 1.000 2.000 2.000 2.000

Opprioritering af fremskudt familiebehandling i almenmiljøet. Opfølgning 

på VIVE-rapport (jf. nedenstående budgetresolution) fra næste skoleårog 

der ønskes en sag i BSU om udmøntningen 2.000 4.900 4.900 4.900

Besparelse på ½ procent i Budgetforslaget på serviceudgifter bortfalder 11.265 0 0 0

Besparelse på 0,75 procent på områder med overførselsadgang -11.175 0 0 0

Hovedrengøring i hjemmeplejen bevares 600 600 600 600

Ingen forældrebetaling på vuggestuefrokost 1.800 4.000 4.000 4.000

SFO sommerferielukning 800 800 800 800

Borgerrådgiver (jf. nedenstående budgetresolution) 900 900 900 900

Stime - samarbejde med region H. om psykiatri 200

1:1 computering i 0.-3. klasse. Besparelse ved kun 3. klasse (alle udgifter i 

2023 vedrører indfasning af 3. klasse) 0 -913 -1.197 -1.969

Kasseeffekt af ændringer til Budgetforslagets driftsside: 7.390 12.287 12.003 11.231

Budgetforslagets anlæg:

Lånedispensation i 2023 (fortegn minus) max 5 mio. kr. -5.000

10 mio. kr. ekstra i låneoptag til anlægsudgift betyder 500 t.kr. årligt i 

renter og afdrag (på baggrund af seneste års praksis er renter og afdrag 

indarbejdet fra det år, udgiften er budgetlagt) 250 250 250 250

Kasseeffekt af ændringer til Budgetforslagets anlægsside og finansiering: -4.750 250 250 250

Forhandlingsliste - ændringer til budgetforslaget



Kasseeffekt af alle ovenstående ændringer: 2.640 12.537 12.253 11.481

Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), - = 

kasseopbygning (sort)) -1.691 -3.751 -4.245 -111.434



På partiernes vegne:

Socialdemokratiet:

Det konservative Folkeparti:

Socialistisk Folkeparti:

Venstre:

Enhedslisten:



  
Aftaleparternes budgetresolutioner: 
 
KL aftalen 
Overholdelse af de centralt faste rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter som helhed kan gøre, at der kan opstå 
behov for en fornyet drøftelse af budgettets indhold inden 2. behandlingen af hensyn til udviklingen i kommunernes 
samlede økonomi.  
 
Børne- og Socialområdet 
Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen skal undersøge, hvordan samspillet mellem 
forskellige indsatser fx. samspillet mellem Børne- og familieafdelingen og skoleafdelingen kan styrkes gennem et mere 
formaliseret samarbejde. Det kan f.eks. være samarbejde hvor psykologer, familiebehandlere, fremskudte 
sagsbehandlere m.fl. indtænkes i almenskolernes hverdag, så de faglige kompetencer kommer i spil som en del af en 
samlede indsats for familien. Det er forventningen, at det vil betyde, at flere børn trives på almenområdet og/eller flere 
børn kan vende tilbage til almenområdet efter en periode i et specialiseret dagtilbud. Erfaringerne med fremskudt 
familiebehandling ønskes endvidere udvidet til dagtilbudsområdet. Administrationen skal vende tilbage med, hvordan 
de afsatte ressourcer kan prioriteres mest hensigtsmæssigt. 
 
Parterne aftaler også, at der i foråret 2023 foretages en ekstern analyse af centrene på Valhøj og Tinderhøj der skal 
kortlægge udfordringer og muligheder for videreudvikling af opgaven. Samtidig skal analysen bidrage til at pege på 
muligheder og potentialer for at styrke og samtænke indsatserne mellem Børne- og Familieafdelingen, Centrene og 
almenområdet. 
 
Effektive og grønne indkøb  
Rødovre Kommunes indkøb skal være effektive og understøtte den grønne omstilling. Parterne er derfor enige om, at 
mulighederne for at effektivisere gennem kommunens indkøb skal undersøges. Samtidig skal mulighederne for at 
understøtte den grønne omstilling via indkøb belyses.  
 
Parterne ønsker, at kommunen indleder et analysesamarbejde mhp., at nå et besparelsespotentiale på tværs af alle 
forvaltninger. Det er centralt for parterne, at potentialet kan opnås samtidigt med at den grønne profil styrkes og 
serviceniveauet fastholdes. Afdækningen skal endvidere give et bud på, hvad det vil kræve af tiltag, kompetencer og 
ressourcer at høste potentialerne i Rødovre Kommune. Det er ambitionen at der kan opnås en nettobesparelse fra 
2024. 
 
Borgerrådgiver 
Der ønskes fremlagt overvejelser om etablering af en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren skal medvirke til at understøtte 
samspillet mellem borgerne og forvaltningen. Udformning af stillingsprofil som borgerrådgiver skal ske i samarbejde 
med Handicaprådet. Profilen skal godkendes politisk inden igangsætning. 
 
Rekruttering – Temakonference  
Administrationen fremlægger forslag til en temakonference om rekruttering og fastholdelse for Kommunalbestyrelsen, 
med deltagelse af leder- og medarbejderrepræsentanter samt øvrige relevante interessenter indenfor 
velfærdsområderne. Konferencen skal tilrettelægges med bl.a. workshops, der giver mulighed for dialog mellem 
medarbejdere, ledere og politikere i tråd med ”Sammen om Rødovre”. Samspil mellem TR og ledelse skal også 
inddrages mhp. at skabe god trivsel på arbejdspladserne. 
 
§17 stk. 4 opgaveudvalg på digitaliseringsområdet i RK 
Rødovre Kommune ønsker at udnytte potentialet i den teknologiske udvikling til at skabe nye og bedre løsninger til 
gavn for kommunens borgere og virksomheder. Der ønskes nedsat et opgaveudvalg for digitalisering og teknologi. 
Vi oplever i disse år et stigende pres på velfærd og økonomi. Det økonomiske råderum reduceres som følge af statslig 
styring og regulering. Borgerne efterspørger individualiserede og fleksible løsninger. Udgiftspresset vokser på de store 
velfærdsområder – særligt på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, hvor evnen til at skabe effekt med 
traditionelle metoder ikke kan følge med efterspørgslen. 
Parallelt med hermed accelerer den teknologiske udvikling, og digitale teknologier fylder mere og mere for borgere og 
virksomheder.  
Rødovre kommune har arbejdet med digitalisering i mange år. Der er dog stadig et stort, uudnyttet og hastigt voksende 
potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og virksomheder, og samtidigt håndtere det stigende pres på 
velfærd og økonomi. 
Med et opgaveudvalg for digitalisering og teknologi ønsker Rødovre kommune at realisere temaerne og pejlemærkerne 
i kommunens Digitaliseringsstrategi sammen med borgere og virksomheder i de kommende år, på en række udvalgte 
områder. Udvalget sikrer, at digitalisering forankres og integreres i den politiske ledelse. Kommisorium behandles 
politisk inden udvalg nedsættes. 
 
0,75 % Besparelse på serviceområderne i år 2023 
Besparelsen fordeles på institutioner og alle øvrige områder med overførselsadgang, hvor det er muligt at påvirke 



0,75 % Besparelse på serviceområderne i år 2023 
Besparelsen fordeles på institutioner og alle øvrige områder med overførselsadgang, hvor det er muligt at påvirke 
udgifter og indtægter på kort sigt. Forvaltningerne gennemfører ikke overordnede besparelsesforløb, da der er tale om 
en et-årig besparelse.  
 
Undersøgelse af rekrutteringen af dagplejere 
Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at rekruttere og fastholde flere dagplejere. Dagtilbudsområdet, 
repræsentanter fra dagplejerne og HR-afdelingen skal derfor i samarbejde afdække årsagerne bag den nuværende 
udvikling med færre ansøgere. I undersøgelsen kan inddrages dagplejens udgifter pr. plads, dagplejens organisering og 
antallet af børn pr. dagplejer, sygefraværet på området, tiltag med kollegialt fællesskab, vikarhuse eller lignende og 
muligheder for rekrutterings-kampagne. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med dagplejens medarbejdere. 
Inden undersøgelsen sættes igang skal den 
 drøftes i BSU. 
 
Muligheder for energibesparelser 
Som følge af krigen i Ukraine stiger energipriserne markant, og der er øget usikkerhed om forsyningssikkerheden. 
Derfor skal administrationen fremlægge forslag til tiltag, der kan bidrage til at sænke kommunens energiforbrug på kort 
og langt sigt. 
  
Afklare muligheder for samkørsel v. M3/Jyllingevej 
Rødovre Kommune ønsker at fremme brugen af samkørsel, og Teknisk Forvaltning skal derfor beskrive mulighederne 
for at etablere en plads til samkørsel på Jyllingevej ved M3-ringen, herunder konsekvenser for biodiversitet m.v. 
  
Overnatning på byggepladser 
Bygningsarbejdere skal bo under ordentlige forhold. Forvaltningen skal kortlægge i hvilket omfang kommunen i de 
seneste år har givet tilladelse til overnatning på byggepladser i Rødovre. I kortlægningen skal indgå hvor mange tilsyn 
kommunen har udført (hvis informationen findes). 
 
 
 


