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’Der ﬁndes andre muligheder...
Det er den samlende overskrift på Det Konservative Folkepartis bud på, hvordan budgettet for Rudersdal Kommune kan
sættes sammen.
Politik handler om at se muligheder. Ikke om at lade sig styre af benspænd, hvad enten de er selvpålagte eller
påtvungede. Når man går ned af en ensrettet sti, som man egentlig ikke bryder sig om, så skal man ikke stædigt
fortsætte. Man skal i stedet turde vende rundt for at ﬁnde nye og bedre veje.
Det er hverken en uansvarlig eller umulig opgave. Men det kræver mod til nytænkning. Det ser man blandt andet på
skoleområdet, hvor vi siger nej til sammenlægninger og matrikelskoler. Til gengæld styrker vi skoleområdet, ved at tilføre
ﬂere penge end budgetoplægget lægger op til. Ikke kun til mursten, men til undervisning. Vi tror på at selvstændige skoler
med en stærk ledelse giver det bedste udgangspunkt for stærke faglige resultater og et godt skoleliv for eleverne.
Vi glæder os til at læse de øvrige partiers budgetoplæg. Vi vil læse dem med et åbent og fordomsfrit sind, og vi er som
altid klar til at indgå i forhandlinger og gå på kompromis. Vi lytter. Til borgerne. Og til de andre partier. Kun sammen
skaber vi et bedre Rudersdal.
Med venlig hilsen
Birgitte Schjerning Povlsen, Christoffer Buster Reinhardt, Jakob Kjærsgaard og Lars Engelberth

Vi anerkender præmisserne
Når man går til forhandlinger er det vigtigt, at præmissen for forhandlingen er
ens mellem parterne. Derfor vil vi gerne understrege, at der er en række
præmisser som vi har sørget for at vores budgetforslag lever op til:
-

Kassebeholdningen ultimo budgetperioden skal være på 125 mio. Kr.
Ingen år med negativ likviditet
Kommunens indtægtsside skal forbedres med 180 millioner i
budgetperioden.
Kommunen skal reducere sine kvadratmeter med 10% (26.495m2), det er
2.649,5m2 om året, over 10 år.
Overholdelse af serviceloftet

Skat
Skattestigninger er ikke noget Det Konservative Folkeparti knuselsker. Der er i forvaltningens budgetoplæg indarbejdet en
skattestigning i årene 2021-2023, jf tidligere politisk aftale om at øge kommunens indtægtsside med 180 mio i
budgetperioden. Dette for at sikre genopbygning af kommunens likviditet. For ikke at give borgerne et stort skattehop i
2021, foreslår vi en lavere skattestigning, men til gengæld tidligere implementering, allerede i 2020. For at leve op til
aftalen om de 180 mio kroner vil der være en yderligere skattestigning i 2023 i vores forslag.
Som det imidlertid fremgår af vores konkluderende beregning af konsekvenserne af vores budgetforslag, så vil en
skattestigning med vores forslag ikke være nødvendig. Grundet ejendomssalg og andre prioriteringer vil kommunen ikke
være presset på likviditeten med vores forslag. Heller ikke uden skattestigninger. Desuden gør serviceloftet dikteret af
aftalen mellem KL og Regeringen/Folketinget, at vi ikke må bruge alle de penge vi har i kassen.
Så hvis kommunalbestyrelsens øvrige partier vil være med til det, så er det ikke Det Konservative Folkeparti der står i
vejen for at annullere de planlagte skattestigninger. Men som ansvarligt parti der står ved tidligere indgåede aftaler har vi
indarbejdet dem i vores oplæg.

Skatteprocent (22,9 i 2020-22 og 23,1 i 2023), øget
indtægt efter udligning
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“Kvadratmeteregnskabet”

Vi er enige i at kommunens m2 skal nedbringes med 10% over 10 år. Dog er vi ikke enige i at det skal være 10% på hvert område, men mener at man bør se
kommunen under ét.
Det er vigtigt, at komme ambitiøst fra start. Både for at høste driftbesparelser og at få indtægter for salg af ejendomme i kassen.. Derfor vil vi i denne
budgetperiode reducere med ﬂere kvadratmeter end det årlige gennemsnit tilsiger. Det vil vi ved følgende tiltag udover de i budgetforsalget indregnede:

Bygning

2020

2021

2022

Kulturcenter Mariehøj, salg af
halvdelen af ejendommen

3.712m2 (salg)

Matrialegården, Nærum

1.300m2 (salg)

Egebækskolen
Piberødhus

2.568m2(salg)
2.936m2(salg)

Lysthuset

292m2(salg)

Bregnerødvej 1a

245m2(salg)

Frivilligcenteret Skovgærdet

213m2(nedrivning)

Sjælsøhallen

2023

1.095m2(nedrivning)

Drift
Vi vil prioritere kernevelfærden. Derfor vil vi også styrke skolernes økonomi. Vi mere end matcher den økonomi som
høringsoplægget vedrørende ny skolestruktur tilføjede til skoleområdet. Det gør vi ved at hæve kronebeløbet pr elev samt
ved at afskaffe de skattebetalte iPads til alle elever og i stedet indføre klassesæt. Desuden vil vi spare på betjeningen af
os politikere, idet vi ikke mener at skatteborgerne skal betale for at der bliver udarbejdet pressemeddelelser for os. Disse
penge skal bruges på skoleområdet.
Vi ønsker at bo i en grøn og pæn kommune, hvorfor vi styrker biodiversiteten ved bl.a at lade europæisk bison græsse i
Eskemose Skov, give incitamenter til at omlægge sin have til vild have og ikke mindst ved at få nedbragt ventetiden på
afgørelser i lovliggørelsessager i Byplan.
Det skal være trygt at bo i Rudersdal. Også for de unge. Derfor vil vi styrke Ung Rudersdals udgående gadepatrulje.

Drift - Besparelser

Beskrivelse

2020

2021

2022

2023

Total

Sammenlægning af matrialegårdene på
Blokken, Birkerød

0

0

-320.000

-320.000

-640.000

Besparelse på drift (495kr/m2)

-1.995.345

-3.637.755

-4.281.255

-6.118.695

-16.033.050

Stop for udarbejdelse af
pressemeddelelser for politikere

-300.000

-600.000

-600.000

-600.000

-2.100.000

Nedlæggelse af flextur-ordningen

0

-1.663.000

-1.663.000

-1.663.000

-4.989.000

Afskaffelse af iPads/tablets 1:1 i
skolerne

-1.750.000

-1.750.000

-1.750.000

-1.750.000

-7.000.000

Ingen implementeringsstøtte til ny
skolestruktur + lokal ledelsesstøtte

-1.600.000

-1.600.000

0

0

3.200.000

TOTAL

-5.645.345

-9.250.755

-8.614..255

-10.451.695

-33.962.050

Drift - Nye initiativer/aﬂyste besparelser
Beskrivelse

2020

2021

2022

2023

Total

Hævelse af grundbeløbet pr
elev med 500 kroner

+3.184.500 (6.369 elever)

+3.174.500 (6.349 elever)

+3.159.500 (6.319 elever)

+3.143.500 (6.287 elever)

+12.662.000

3-års
lovliggørelsesmedarbejder,
Byplan

+650.000

+650.000

+650.000

0

+1.950.000

Kun nødvendig betaling af
kirkegårdstakst

+245.000

+245.000

+245.000

+245.000

+980.000

Gadepatrulje, Ung
Rudersdal

+550.000

+550.000

+550.000

+550.000

+2.200.000

Ekstra tilskud til
Frivilligcenteret

+80.000

+80.000

+80.000

+80.000

+320.000

Affaldsgribbe

+15.000

+15.000

+15.000

+15.000

+60.000

Ingen
skolesammenlægninger

+4.000.000

+4.000.000

+4.000.000

+4.000.000

+16.000.000

Total

+8.724.500

+8.714.500

+8.699.500

+8.033.500

+34.172.000

Anlæg
Kommunen ejer for mange kvadratmeter. Borgernes skattekroner skal bruges på de kommunale kernevelfærdsopgaver, ikke bindes i mursten
som ikke bruges. Derfor er vi enige i målsætningen om at reducere de kommunale kvadratmeter med 10% over 10 år. Vi mener dog, at man skal
se kommunen under ét, ikke område for område, når disse kvadratmeter skal ﬁndes.
Vi ønsker at fremrykke arealreduktionerne, således at vi tager en større andel af de 10% i de førstkommende år. Det vil vi for at høste både de
driftsmæssige og likvide økonomiske fordele der er ved arealreduktion så hurtigt som muligt.
Derudover ønsker vi at anlægge en ny kunstgræsbane i Rudersdal, så ﬂere får mulighed for at dyrke sport hele året rundt.
Vi ønsker desuden, at den indlagte overbetaling på kirkegårdene til kommende projekter skal ﬁnansieres af anlægsrammen, ikke af
kirkegårdstaksterne.
Desuden ønsker vi:
-

En langsigtet renoveringsplan for hele kommunen, som der kan skabes et bredt politisk forlig om, uden om budgetforhandlingerne,
således at renovering af ejendommene ikke er afhængig af budgetforhandlingerne fra år til år. Til inspiration er samtlige partier i Region
Hovedstaden blevet enige om en sådan.

-

At ﬂytte den planlagte hal (projekt 30083) ved Dronninggårskolen til Rudegård Stadion.

-

At overgå til klassesæt, når det kommer til iPads og computere i Folkeskolen

Anlæg - indtægter
Beskrivelse

2020

2021

2022

2023

Total

Salg af matrialegården, Nærum

0

0

-45.000.000

0

-45.000.000

Besparelse på renovering (169kr/m2)

-681.239

-1.241.981

-1.461.681

-2.089.009

-5.473.910

Salg af Kulturcenter Mariehøj
(halvdelen)

0

0

0

-75.000.000

-75.000.000

Afskaffelse af skoleipads 1:1
(vi lader 1 mio blive til nyanskaffelser
af klassesæt)

0

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-16.000.000

Salg af Egebækskolen

0

-75.00.000

0

0

-75.000.000

Salg af Piberødhus

-20.000.000

0

0

0

Salg af Lysthuset

0

-8.000.000

0

0

-8.000.000

Salg af Bregnerødvej 1A

0

-8.000.000

0

0

-8.000.000

Afventelse af politisk beslutning vedr
fremtidig kloakering - projekt 452028
udskydes

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-4.000.000

Total

-21.681.239

-97.241.981

-51.461.681

-82.089.009

-236.473.910

Anlæg - udgifter
Beskrivelse

2020

2021

2022

2023

Total

Ombygning af
materialegården på
Blokken, Birkerød

+12.335.000

+12.335.000

0

0

+24.670.000

Stigning i skolernes
anlægspulje (100
millionerkroners
målsætningen over 10 år)

0

+4.000.000

+4.000.000

+4.000.000

+16.000.000

Indhegning og Bison i
Eskemose Skov

+750.000

0

0

0

+750.000

Projekt Vild Have

0

+500.000

500.000

500.000

+1.500.000

Opsparing på kirkegårde til
nye initiativer

+245.000

+245.000

+245.000

+245.000

+980.000

Ny kunstgræsbane
(placering drøftes i KFU)
Total

+6.000.000

+13.330.000

+17.080.000

+10.745.000

+6.000.000

+4.500.000

+49.900.000

Likviditet + serviceloft
Likvid beholdning
ultiomo året

Luft i Servicelloft

2020

2021

2022

2023

+50.251.084

+132.220.320

+205.122.756

+434.367.960

2020

2021

2022

2023

432.845

+1.439.255

+28.637.755

+27.181.195

Øvrige emner vi ønsker fokus på og debat om
-

Vi ønsker at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne. Vi ønsker benchmarking af hver enkelt
institution og område samt beregning af potentiale. Denne analyse skal også indbefatte
medarbejderomsætning og vikarforbrug. Dette skal foreligge inden næste års
budgetforhandlinger.

-

Vi ønsker i lighed med det glimrende arbejde der er sket i Social- og Sundhedsforvaltningen, at der
foretages en omstrukturering af det administrative set-up i Børn- og Skoleforvaltningen, Kultur- og
Fritidsforvaltningen og Miljø- og Teknikforvaltningen

-

Vi ønsker en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, der dækker alle områder i kommunen, med
særligt fokus på de områder hvor vi har svært ved at rekruttere. Dette arbejde skal ske i tæt
samarbejde med de faglige organisationer.

