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Mellem følgende partier i Allerød Byråd:
- Venstre
- Konservative
- Socialdemokratiet
- SF
- Radikale venstre
- Blovstrødlisten
- Vores Allerød
er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2019-26.
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1. Fremtidens Allerød
Byrådet valgte at indlede byrådsperioden med at igangsætte visionsprocessen ”Fremtidens
Allerød”, der i samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere skal
formulere tydeligt, hvor kommunens skal bevæge sig hen på både kort og lang sigt. Budgettet skal
understøtte kommunens visioner og vægten er lagt på de strategiske linjer og prioriteringer.
Byrådet har vedtaget, at der skal ske en 8 årig budgettering, hvilket har til formål at sikre et
langsigtet fokus.
Budgetforliget er opdelt i tre afsnit: I afsnit 2 beskrives den langsigtede strategiske udvikling for
Allerød Kommunes anlægsinvesteringer, afsnit 3 fokuserer på udviklingen af de enkelte
fagudvalgsområder, mens afsnit 4 beskriver de nødvendige valg der skal træffes, for at opnå
løbende strukturel balance i budgettet.

2. Langsigtet fysisk udvikling af kommunen
For at vi kan tilbyde en god, effektiv, udviklings- og
individorienteret service til borgerne, er der behov for at vi
investerer og udvikler de fysiske rammer. Vi bliver flere og flere
Allerød-borgere og væksten i den økonomiske aktivitet
medfører også en større belastning på vores infrastruktur.
Investeringerne skal målrettes den strategiske udvikling af
kommunen, og sættes ind hvor de giver størst effekt.

Temaområdet omfatter
Kommunens samlede portefølje af
investeringer i bygninger og
infrastruktur. Herunder
kommunens ejendomsstrategi og
løbende anlægsstyring.

Det er specielt på dagtilbud, skoler, plejecentre og infrastruktur at der er behov for betragtelige
investeringer i de kommende 8 år. Derfor er budgetforliget, at der allerede nu afsættes betydelige
rammebeløb til disse områder i de kommende år. Budgetforligspartierne, fagudvalgene og byrådet
vil så efterfølgende have god tid til at prioritere og beslutte, hvordan de konkret skal anvendes
indenfor områderne.
Kommunens anlægsramme fastsættes til omkring 55 mio. kr. årligt fra 2022. Der prioriteres
desuden et beløb på 50 mio. kr. til anlægsinvesteringer, som betinges af jordsalg. Det samlede
anlægsbudget udgør 496 mio. kr. i perioden 2019-26 og skal imødekomme de store
investeringsbehov og sikre bedre fysiske rammer, der er tidssvarende og understøtter en
professionel opgaveløsning. Der er ikke budgetteret med jordsalg eller lignende.
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Tabel 1. Disponering af anlægsrammen for 2019-26
2023-26 Priori.
(i alt) ved salg

i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Total

Anlæg i alt

75.703

68.666

25.917

48.892 227.200

50.000 496.378

Børne og Skoleudvalget

9.292

37.994

12.367

33.142 125.000

0 217.795

Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne

3.142

3.142

3.142

Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution 2

5.125

34.852

Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud

1.025

3.142

12.568
39.977

9.225

10.250

Dagtilbud

10.000

40.000

50.000

Skoler

20.000

80.000

100.000

5.000

5.000

Genanskaffelse af IT på skoleområdet
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget

2.050

513

Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter

2.050

513

Velfærdsteknologiske løsninger

500

2.500

35.000

0

40.563
2.563

500

Plejecenter

1.500

6.000

8.000

1.000

29.000

30.000

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

5.358

12.050

12.050

13.050

67.200

50.000 159.708

Energioptimering "bølge 3" (lånefinansieret)

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

24.000

3.500

3.500

3.500

3.500

14.000

2.050

2.050

2.050

8.200

16.400

Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser
Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter
Stier i naturen

2.050
308

Handleplan Trafik og Miljø - pulje til større prioriteret projekt

308
3.500

3.500

Stier i naturen og skiltning
Nye investeringer i cykelstier

3.500

Fremkommelighed i Allerød
Kultur- og Idrætsudvalget

0

0

0

Legepladser, bænke mv. ved plejehjem
Økonomiudvalget
Øvrige igangværende anlægsinvesteringer i alt

500

500

3.500

14.000

21.000

1.000

29.000

50.000

80.000

200

0

0

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

59.003

18.109

1.000

0

0

0

78.112

Note: Indtægter ved salg indgår ikke i tabellen. Kommunens samlede investeringsoversigt inkl. igangværende anlægsinvesteringer
kan findes på kommunens hjemmeside.

Ovenstående tabel viser budgetforligets disponering af anlægsrammen for 2019-26. De konkrete
anlægsinvesteringer beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit.
Investeringer i langsigtet udvikling af de fysiske rammer
Budgetforligspartiernes prioritering af kommunens investeringer er:
 At styrke den borgernære velfærd mest muligt gennem en langsigtet strategisk prioritering af kommunens
investeringer.
 At den samlede anlægsramme udvides til ca. 55 mio. kr. årligt fra 2022 og der derudover prioriteres et beløb på
50 mio. kr. til anlægsinvesteringer, som er betinget af salgsindtægter. Den samlede anlægsramme udgør dermed
496 mio. kr. i 2019-26.
 At den samlede anlægsramme på 496 mio. kr. disponeres med 239 mio. kr. til børne- og skoleområde, 73 mio. kr.
til sundhed, velfærd og beskæftigelsesområdet, 166 mio. kr. til teknik, erhverv, plan og miljøområdet og 19 mio.
kr. til kultur og idrætsområdet.
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3. Fagudvalgenes udviklingsprocesser
Fagudvalgene har i løbet af foråret arbejdet med 101 spørgsmål og ønsker fra partierne. Disse er
enten taget til efterretning eller oversendt til budgetforhandlingerne. Fagudvalgene har ligeledes
arbejdet med et katalog over besparelsesforslag, således at partierne havde fagudvalgenes
prioritering som udgangspunkt for forhandlingerne. Budgetforligspartierne har i forhandlingerne
taget afsæt i partiernes og fagudvalgenes prioriteringer og ønsker, så vidt det har været muligt.

3.1 Børn og unge
Det strategiske afsæt
Børne- og Ungeområdet tager sit strategiske afsæt i børne- og
Temaområdet omfatter
ungepolitikken, handicap- og psykiatripolitikken,
Dagpleje, dagtilbud, folkeskolen,
ungdomsskolen, specialiserede
sundhedspolitikken samt kommunens børne- og læringssyn.
tilbud, SFO, fritids- og
Børne- og Skoleudvalget har netop igangsat en revision af
ungdomsklubber, SSP,
Børne- og Ungepolitikken, der gennemføres i dialog med
sundhedspleje og familieindsatser.
brugere, bestyrelser og medarbejdere i efteråret 2018 til marts
2019. I Allerød vil vi understøtte en god opvækst for alle børn og unge, prioritere at alle finder sig
til rette i de fællesskaber, de er en del af, og at alle har mulighed for at leve et sundt liv med flest
mulige personlige valg. Børne- og ungeområdet har igennem de seneste år gennemgået en ganske
stor udvikling, hvor fokus er på at styrke læring, udvikling, trivsel og dannelse – for alle. I Allerød vil
vi det inkluderende og vi vil kontinuerligt arbejde med tidlig indsats som ledestjerne for alle børn
og familier. Det lokale udgangspunkt understøtter intentionerne i folkeskolereformen og den
netop lancerede dagtilbudsreform.
Investeringer og strategi for fremtidens børne- og ungeområde
Børne- og ungeområdet har gennemgået en forandringsproces igennem de senere år og er fortsat
i udvikling. Folkeskolereformen og den nyligt vedtagne dagtilbudsreform sætter markante
nationale rammer om hele børne- og ungeområdet. Og i forlængelse heraf har byrådet taget flere
lokale initiativer. Analysen af de specialiserede områder og visionen om en mere inkluderende
børne- og ungekommune, blev fulgt op med et nyt fælles børne- og læringssyn. I efteråret 2018 er
arbejdet med en ny børne- og ungepolitik i Allerød Kommune også igangsat.
Tidligere års afsatte budgetmidler til udvikling af læringsmiljøer på kommunens skoler
understøtter den samlede udvikling på skoleområdet. Den byggetekniske undersøgelse som blev
foretaget i 2017 viser, at der over de kommende 10 år er et vedligeholdelsesbehov på 21 mio. kr.
årligt. Der er allerede afsat 31,7 mio. kr. årligt til vedligehold, hvoraf størstedelen af budgettet
anvendes på skoler og dagtilbud, da disse også udgør den største del af den kommunale
bygningsmasse.
Der bliver også investeret i dagtilbudsområdet i Allerød Kommune. Der bliver bygget nye
institutioner som både sikrer, at der er fysisk kapacitet til at modtage de mange tilflyttere som
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kommer til vores kommune, men som også understøtter, at alle børn kan trives og udvikle sig i
gode fysiske rammer. Investeringerne skal prioriteres efter behov.
For at understøtte den videre fysiske udvikling af skoleområdet afsættes der yderligere 100 mio.
kr. i de kommende 8 år, til at investere i moderne bygninger og faciliteter, som understøtter
læring, udvikling og trivsel for alle. Der afsættes endvidere 50 mio. kr. på dagtilbudsområdet i
løbet af budgetperioden til at de fysiske rammer kan understøtte udviklingen for de mindste
Allerødborgere. Herudover er der afsat 12,6 mio. kr. i budgetperioden til udvikling af
læringsmiljøerne.
Budgetforligspartierne er enige om, at der skal udvikles en samlet strategi, eller masterplan om
man vil, for børne- og ungeområdet i 2019. Denne skal med afsæt i børne- og ungepolitikken og
børne- og læringssynet sætte retning for de i budgetforliget prioriterede investeringer til
kommunens børn og unge. Opgaven placeres i Børne- og Skoleudvalget.
Budgetforligspartierne er endvidere enige om, at understøtte den fortsatte implementering af
folkeskolereformen. Særligt ønsker forligspartierne at sætte fokus på Den åbne skole og hvordan
samarbejdet mellem skoler, virksomheder, frivillige og foreninger kan styrkes yderligere.
Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag herom i Børne- og Skoleudvalget primo
2019.
Den digitale udvikling af skoleområdet
Der er et bredt ønske om, at der investeres yderligere i den digitale udvikling af skoleområdet. Der
er på nuværende tidspunkt opsparet 2,8 mio. kr. til udskiftning af PC’ere til eleverne. Puljen til
læringsmiljøer forlænges med denne aftale med yderligere to år. Af læringsmiljømidlerne
prioriteres 3,7 mio. kr. til at styrke skoleelevernes digitale redskaber allerede i 2019.
Forligspartierne er endvidere enige om, at udvide driftsbudgettet med 0,3 mio. kr. årligt for at
understøtte dette samt at afsætte midler til genanskaffelse i 2023. Prioriteringen af midlerne sker i
Børne- og Skoleudvalget.
De digitale kompetencer og den digitale udvikling vil samtidig blive styrket, når den tidligere
besluttede digitaliseringsenhed kan etableres fra 2019. Også på skole- og dagtilbudsområdet vil
der skulle nytænkes, og den kommende digitaliseringsstrategi skal naturligvis også dække begge
disse områder.
Undervisning af flygtninge på skolerne
Flere børn udsluses fra modtagerklassen, og de skal have dansk som 2. sprog i de almenmiljøer, de
udsluses til. I budgetopfølgningen for 2017 og 2018 ses stigende udfordringer med at overholde
budgettet til undervisning af flygtninge i skolernes almenmiljø. Den samlede merudgift forventes
at være 2,3 mio. kr. årligt. Budgetforligspartierne er enige om, at fastholde undervisningen af
flygtninge på det nuværende serviceniveau. Der afsættes derfor yderligere 1,4 mio. kr. i budgettet,
mens de 0,9 mio. kr. skal findes inden for skolernes almindelige elevbevilling.
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Pres på dagtilbudsområdet – Skovbørnehaver, pasning af egne børn og fleksible løsninger
Kapaciteten på dagtilbudsområdet er presset grundet hurtigere tilflytning end forudsat i
befolkningsprognosen. For at løse kapaciteten iværksættes følgende initiativer:
 Genåbning af Søparken 5 med 27 vuggestuepladser og Klatretræet holdes som minimum
åbent frem til foråret 2020., hvilket betyder at der skal tilføres yderligere 2,9 mio. kr. i
2019, som ikke indgår i det administrative budgetgrundlag.
 Muligheden for at forældre kan passe egne børn med tilskud fra kommunen skal
genindføres. Byrådet skal hurtigst muligt have fremlagt en sag og fastlægge grundlaget,
herunder taksten og tilskudsperiode.
 Der skal oprettes flere fleksible skovbørnehavegrupper i Allerød.
 Der skal etableres flere dagplejepladser til de forældre, der ønsker dette miljø til deres
børn.
Nye tiltag på børne- og ungeområdet
 Der afsættes 100 mio. kr. til fysisk udvikling af skoleområdet i moderne bygninger og læringsmiljøer, som
understøtter læring, udvikling og trivsel.
 Der afsættes 50 mio. kr. til at de fysiske rammer kan understøtte udviklingen for de mindste Allerødborgere.
 Der afsættes 12,6 mio. kr. i budgetperioden til udvikling af læringsmiljøerne, hvorved arbejdet forlænges i
yderligere to år.
 Der skal udvikles en samlet strategi for børne- og ungeområdet, der med afsæt i børne- og ungepolitikken og
børne- og læringssynet sætter retning for de i budgetforliget prioriterede investeringer, til kommunens børn og
unge.
 Der fremlægges en sag for i Børne- og Skoleudvalget om åbne skole, og hvordan samarbejdet mellem skoler,
virksomheder, frivillige og foreninger kan styrkes yderligere.
 Der afsættes i 2019 3,7 mio. kr. til investering i digitalisering i folkeskolen, finansieret indenfor
læringsmiljøpuljerne, samt 0,3 mio. kr. årligt til vedligehold af digitale redskaber og 5 mio. kr. til genanskaffelse i
2023.
 Budgettet til undervisning af flygtninge indenfor normalmiljøet øges med 1,4 mio. kr.
 Der afsættes 2,9 mio. kr. i 2019 til genåbning af Søparken 5 med 27 vuggestuepladser, således at de aktuelle
kapacitetsudfordringer imødekommes. Der skal oprettes flere fleksible skovbørnehaver og muligheden for at
forældre kan passe egne børn skal genindføres. Klatretræet holdes som minimum åbent frem til foråret 2020,
driftsbudgettet øges med 0,2 mio. kr.

3.2 Sundhed, velfærd og beskæftigelse
Det strategiske afsæt
På sundhed, velfærds- og beskæftigelsesområdet tager
Temaområdet omfatter
udviklingen afsæt i den nyligt opdaterede ældrepolitik,
Allerød Plejecenter, hjemmeplejen,
værdighedspolitik, sundhedspolitik samt beskæftigelsesplanen. genoptræning, visitation og
kommunens opgaver og
Politikker og planer, der tilsammen rammesætter et område
med stort fokus på at tilgodese en mangfoldig borgergruppe og forebyggende indsatser på
sundhedsområdet samt
især en mangfoldig gruppe af ældre medborgere. De fysiske
beskæftigelse og integration
rammer på dette område vil blive udfordret i de kommende år.
Kommunens beskæftigelsesplan og strategi for modtagelse og integration af flygtninge, indeholder
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en lang række initiativer der medvirker til, at kommunen har landets laveste ledighed. I Allerød
ønsker vi at sætte borgeren i centrum og styrke de individuelle muligheder. Hvad enten det
handler om, at gøre det nemt for alle at træffe sunde valg, en værdig pleje og omsorg for ældre
medborgere, hjælp til udsatte borgere eller understøtte tilbagevenden eller fastholdelse på
arbejdsmarkedet.
Investeringer i sundhed, velfærds- og beskæftigelsesområdet
Der er investeret 16,2 mio. kr. i det nye demensplejecenter Skovvang, som åbner medio 2020,
hvilket betyder, at der er en kapacitet på plejecentrene som er tilpasset behovet. Idet der dog
fortsat bliver flere ældre har byrådet allerede igangsat en analyse af fremtidens boligformer.
Analysen forventes behandlet politisk forud for næste års budgetforhandlinger og resultaterne vil
ligeledes kunne indgå i arbejdet med Planstrategi 2019.
Alt tyder på, at der er brug for flere ældre- og plejeboliger, men også at hjemmeplejen vokser ud
af de nuværende fysiske rammer. Dette skal ses i sammenhæng med en oplevelse af, at
opgaveglidningen fra regionen til kommunerne betyder nye og anderledes opgaver, som skal
løses. Derfor afsættes der allerede nu 30 mio. kr. i budgetperioden til at dække de kommunale
servicearealer på et nyt plejecenter, hvor boligerne vil være almene boliger finansieret af
grundsalget til plejecentret. Alternativt vil kapaciteten skulle etableres af et privat plejehjem.
I god tid inden der igangsættes et projekt for at øge kapaciteten ved et nyt kommunalt
plejecenter, forelægges en sag om alternative modeller for at øge kapaciteten, herunder
mulighederne for at finde andre finansieringskilder (OPP etc.).
Foruden de 2,6 mio. kr. der allerede er afsat til velfærdsteknologi på det nye plejecenter i 2019 og
2020, afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Samlet afsættes der
10,6 mio. kr. på området.
Der afsættes endvidere 0,2 mio. kr. i 2022 til at skabe bedre udendørs faciliteter omkring
plejehjem, hvor børn og ældre kan få glæde af hinanden og/eller som kan give de ældre mulighed
for at gå en tur. Det kan være legepladser, bænker etc.
Strategi for fremtidens ældreområde
Demografiudvikling, opgaveglidning fra regionen, rekrutteringsudfordringer, velfærdsteknologi,
sund aldring og løbende ny viden om pleje- og behandlingsformer gør, at ældreområdet er i kraftig
udvikling i disse år. Der er igangsat en lang række planer og processer. Herunder fx analyse af
fremtidens boligformer, den nordsjællandske demenshandleplan, nyt elektronisk
omsorgsjournalsystem, stuegang med medarbejdere fra kommunen og hospitalet og projekter om
nedbringelse af antallet af tryksår og medicinfejl hos borgerne. Mange udfordringer kan løses
lokalt her i Allerød, men mange kræver samlede nationale indsatser.
I det kommende år skal der derfor udarbejdes en samlet strategi for udviklingen på ældreområdet,
som dels skal indeholde et samlet overblik over udviklingen, en umiddelbar plan for hvornår hvilke
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udfordringer løses, samt forslag til hvordan området samlet skal udvikle sig i de kommende år.
Opgaven forankres i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.
Faciliteter til midlertidige pladser, genoptræning, aktivitetscenter og hjemmeplejen
Hjemmeplejens rammer er trængte på Engholm Plejecenter. Når det nye demensplejecenter
åbner medio 2020 frigøres der mere fysisk plads og herefter skal hjemmeplejens forhold forbedres
og der skal ses på den rette løsning med samling af hjemmepleje, aktivitetscenter, genoptræning,
midlertidige pladser etc. Der er ikke afsat midler til dette i budgettet, men forligspartierne er enige
om at det har høj prioritet når der igen er plads i anlægsbudgettet.
Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020
En midlertidig plads tildeles borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov
for et døgnophold i en begrænset periode. Kommunen råder pt. over 12 pladser. Byrådet må
påregne en udgift fra 2020 og fremefter. Det er uvist hvor stor udgiften bliver og hvilke konkrete
løsninger der er på kapacitetsbehovet. Budgetforliget er, at der igangsættes en analyse af området
forud for budgetforhandlingerne til næste år.
Plejecenterlæger
Allerød Kommune har igennem de seneste år opnået gode erfaringer med at tilknytte
privatpraktiserende læger til vores plejecentre. Ordningen har været støttet via satspuljemidler,
som udløber ved udgangen af 2019. Ordningen har i perioden kørt på afdeling Engholm og
Lyngehus med stor succes og dette ønsker forligspartierne skal fortsætte og udbredes til alle
afdelinger af Allerød Plejecenter. Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 0,36 mio. kr. årligt
hertil.
Én borger – én plan er den rette vej frem
Da vi i Allerød Kommune i 2016 ansøgte Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune
under overskriften Én borger – én plan vidste vi godt, at vi havde fat i noget betydningsfuldt og
væsentligt ift. at gentænke borgerindsatsen- og kontakten for udsatte borgere. Det foreløbige
arbejde med at lave én plan sammen med udsatte borgere – i stedet for den endeløse række af
planer, kontaktpersoner og indgange til kommunen viser, at det er den rigtige vej frem. Derfor skal
vi hele tiden søge at udvikle og udvide konceptet omkring Én borger – én plan.
Klippekortsordningen for hjemmeboende fortsætter
Med finansloven for 2015 afsatte Folketinget en pulje til at styrke livskvaliteten for de svageste
hjemmeboende borgere gennem en klippekortsmodel. Statens tilskud er ophørt og uden en lokal
aktiv politisk handling vil klippekortsmodellen være udfaset med udgangen af indeværende år. Der
afsættes 0,4 mio. kr. årligt til at fastholde klippekortsordningen for hjemmeboende, således, at de
svageste hjemmeboende fortsat kan have gavn af de ekstra 30 minutters hjælp ugentligt – som
borgeren selv kan disponere over.
Klippekort for plejehjemsbeboere fortsætter
Med finansloven for 2017 blev der på landsplan afsat penge til en særlig klippekortsordning for
plejehjemsbeboere. Klippekortet fungerer således, at klip på kortet er borgerens tid og kan bruges
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til det, der giver forøget livskvalitet. Midlerne skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den
eksisterende plejeindsats. Den statslige øremærkede finansiering til klippekortsordningen udløber
med udgangen af 2018, og finansieringen er overgået til det samlede bloktilskud til kommunerne.
Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til at videreføre klippekortsordningen for plejehjemsbeboere.
Udskrivning af ældre borgere fra hospitalerne
Budgetforligspartierne er optaget af, at få mere viden om udskrivning af borgere fra hospitalerne,
tidspunktet dette sker på og de økonomiske konsekvenser heraf for kommunen og Regionen.
Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag herom i Sundheds-, Velfærds- og
Beskæftigelsesudvalget primo 2019.
Beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesområdet er et område i konstant forandring med mange lovændringer. Der er
mange omlægninger af indsatser, refusioner og finansiering, og det er et område, som styres
meget stramt. Heldigvis går det godt med beskæftigelsen i Allerød, hvor vi igennem mange år har
haft landets laveste ledighed. På trods af dette er der en økonomisk udfordring på
beskæftigelsesområdet, hvor især refusionsomlægninger og midtvejsreguleringen betyder tab for
kommunen. Der ønskes en strategisk beskrivelse af de væsentligste indsatser
(beskæftigelsesplanen), et politisk afrapporteringsværktøj på de væsentligste parametre og forslag
til, hvor der med fordel kan investeres for fortsat at bevare landets laveste ledighed og gerne
sænke den yderligere. Planen forankres i udvalget og behandles af byrådet under overskriften Alle
kan bidrage til fællesskabet. Afrapporteringsformen kan med fordel ske på samme måde, som
afrapporteringen på implementeringen af strategien for modtagelse og integration af flygtninge.
Modtagelse og integration af flygtninge
Allerød er blandt de kommuner, der har størst succes med at få flygtninge og indvandrere i job og
uddannelse. Som følge af den politisk vedtagne strategi for modtagelse og integration af flygtninge
er der budgetlagt ud fra, at vi først i 2020 opnår en beskæftigelsesandel på 50%. Allerede i 2018 er
dette mål indfriet. Med afsæt i de gode resultater indregnes derfor fra 2019 en udgiftsreduktion
0,4 mio. kr. på området. Der er endvidere igangsat en revision af kommunens strategi, som skal
styrke og målrette indsatsen yderligere.

9

Budgetforlig 2019-26: Fremtidens Allerød

Nye tiltag på sundhed, velfærds- og beskæftigelsesområdet
Budgetforligets prioriteringer indenfor sundhed, velfærds- og beskæftigelse er:
 Der afsættes 30 mio. kr. i budgetperioden til investeringer i den fysiske kapacitet på ældreområdet. Mulighederne
for at finde andre finanskilder (OPP etc.) undersøges i god tid inden projektet igangsættes.
 Der foruden de 2,6 mio. kr. der er allerede er afsat til velfærdsteknologi på det nye plejecenter i 2019 og 2020,
afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2022 til velfærdsteknologi.
 Der afsættes 0,2 mio. kr. til at skabe bedre udendørs faciliteter omkring plejehjem, hvor børn og ældre kan få
glæde af hinanden.
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget udarbejder en strategi for udviklingen på ældreområdet, som
dels indeholder et samlet overblik over udviklingen, en umiddelbar plan for hvornår hvilke udfordringer løses og
som samler alle udviklingsinitiativer i én samlet udviklingsretning for de kommende år.
 Frikommuneforsøget omkring Én borger – én plan søges udviklet og udvidet, så indsatsen for udsatte borgere
bliver bedre.
 Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til at fastholde klippekortsordningen for hjemmeboende.
 Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til at videreføre klippekortsordningen for plejehjemsbeboere.
 Der igangsættes en analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020, med henblik på at det kan indgå i
budgetforhandlingerne til næste år.
 Der udarbejdes et afrapporteringsværktøj på beskæftigelsesområdet, samt forslag til, hvor vi som kommune med
fordel kan investere i forhold til fortsat at bevare landets laveste ledighed og gerne sænke den yderligere.

Med afsæt i de gode resultater for modtagelse og integration af flygtninge opnås en besparelse på 0,4 mio. kr.
årligt fra 2019.
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3.3 Teknik, erhverv, plan og miljø
Det strategiske afsæt
Allerød er en kommune i befolkningsvækst. Det er byrådets strategi at tiltrække flere borgere, da
det både giver liv og dynamik, og en stærkere økonomi samlet set for kommunen. Antallet af
indbyggere stiger hvert år med cirka 250 borgere, og der er nu 25.483 Allerød borgere.
Planstrategien og kommuneplanen sætter rammerne for,
hvordan den fortsatte by-, bolig- og erhvervsudvikling skal
være. I 2015 vedtog byrådet en ambitiøs planstrategi med
udviklingen af op mod 1.600 nye boliger over en årrække.
Der er igangsat en helhedsplan for udviklingen af Lillerød
bymidte, som bliver retningsgivende for bl.a. detailhandelsog boligudviklingen i bymidten. Strategisk ønsker byrådet,
at der skal være sammenhæng mellem boligudbygningen
og udbygning af arbejdspladser.

Temaområdet omfatter
Erhvervspolitik, bygge- og boligforhold,
lokalplaner, byrum og bymidteudvikling, trafik, natur- og
miljøbeskyttelse, bæredygtighed og
klima, forsyning med vand, varme,
spildevandsafledning og
affaldshåndtering.

Erhvervspolitikken er samlende for, at kommunen styrkes yderligere i at være attraktiv at drive
virksomhed i. Der er planlagt en revision af erhvervspolitikken i 2019. Planstrategien indeholder
også de overordnede retningslinjer for den grønne og bæredygtige udvikling af kommunen. Dette
vil blive underbygget af anbefalinger fra det nedsatte § 17, stk. 4 udvalg der med udgangspunkt i
FN’s verdensmål skal give anbefalinger til arbejdet med en Miljø- energi- og naturpolitik 2030.
På bygningsområdet skal der også nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, der bl.a. skal arbejde med,
hvordan bygningsmassen kan optimeres især ved at bygningskomprimere, og opdatere faciliteter
med energirenovering mv. Endelig skal udvalget give anbefalinger til udvikling og opdatering af
kommunens Ejendomsstrategi.
Investeringer i Teknik, erhverv, plan og miljø
Der er fortsat en pulje til mindre trafiktiltag, hvor projekterne prioriteres efter trafiksikkerhed jf.
Trafikplan 2017. Desuden er der afsat finansiering til et antal projekter for nye cykelstier, der
betyder mere sikker og mere grøn mobilitet. Endelig er der afsat 0,4 mio. kr. til en
fremkommelighedsanalyse for både biler og cyklister for at forbedre grundlaget for at kunne
træffe langsigtede trafikinvesteringer. Der afsættes 30 mio. kr. i løbet af de kommende år. I fald
der herefter skal gennemføres større tilpasninger i infrastrukturen, så afsættes der yderligere
midler i løbet af de kommende 8 år. Budgetforliget indeholder yderligere 50 mio. kr., som betinges
af jordsalg.
Samfundsudviklingen og boligudbygningen i hele Hovedstadsområdet, med bl.a. øget pendling
betyder et pres på trafikken, og ønsket er at forbedre den trafikale hverdag for borgerne.
Kommunen vil arbejde tæt sammen med Vejdirektoratet om begrænsningen af støj i forbindelse
med Hillerødmotorvejen.
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En attraktiv og levende kommune betyder, at der er et levende fællesskab, og dette har der været
investeret ganske meget i, i de forrige byrådsperioder. Derfor har kommunen nu rigtig gode
idrætsfaciliteter og et højt niveau for kulturtilbud som musikskole, teater, biograf og bibliotek
samt etableret Byforum Allerød sammen med byens handlende og ejere af ejendomme i
bymidten.
På kommunens driftsbudget er der afsat et årligt beløb på 31,7 mio. til løbende
bygningsvedligeholdelse. Herudover er der årligt afsat et lånefinansieret budget på 3 mio. kr. til
energioptimeringer af kommunens bygninger. Begge disse poster fastholdes samlet i perioden, og
herudover afsættes der et anlægsbudget på 14 mio. kr. til at indhente det efterslæb, der er.
Målsætningen om bygningskomprimering fastholdes, og da der ikke er fundet finansiering til at
opretholde driften af Fru Lunds Villa, vil beslutningen om at bygningskomprimere og fjerne
bygningen stå ved magt.
Det skal analyseres, hvordan man kan forbedre fremkommelighed og cyklisme i kommunen og der
skal arbejdes med at fremme mulighederne for flere supercykelstier. Kommunens investeringer
skal tage udgangspunkt i at skabe ”Mest trafiksikkerhed og for pengene” samt at ”Flytte flest fra
bil/bus til cykel”. Trafikplan 2017 indeholder en faglig prioritering af de forskellige strækninger og
vil skulle opdateres senest i 2021. Prioriteringen vil ske i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
Følgende strækninger har umiddelbart fokus:
 Cykelsti på Amtsvej fra rundkørslen ved Biblioteket til rundkørslen ved viadukten
 Cykelsti på Allerød Stationsvej fra Rønne Allé til Amtsvej – inklusiv at ændre resten af Rønne
Allé, således at den bliver mere sikker for cykellister. Sikkerheden for cykellister til
cykelparkeringen ved stationen skal forbedres
 Cykelsti langs Møllemosevej, fra Kollerødvej til idrætsanlægget
 En ny cykelsti eller forbedret cykelforbindelse mellem Lillerød og den nye del af Blovstrød
 Cykelsti på det sidste stykke af Gl. Lyngevej mellem Kollerødvej og Frederiksborgvej
 Cykelsti langs med Uggeløse Bygade
 Cykelsti der forbinder Lyngevej med erhvervsområdet i Vassingerød
 Cykelsti der forbinder Lynge med Hillerød
Puljen på 2,05 mio. kr. årligt til mindre projekter videreføres også i hele perioden, med et samlet
budget på 16,4 mio. kr. over de 8 år.
Budgetforligspartierne har aftalt, at de samlede udgifter til kommunens årlige busbestillinger og
ruteføringer ikke må vokse, og at mulighederne for at optimere busdriften skal undersøges inden
næste større busbestilling.
Der afsættes 0,5 mio. kr. til at forbedre stier og skiltningen i naturen omkring Lillerød, således at
områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen.
En levende kommune med liv i bymidten
Kommunens bysamfund er et stort aktiv for borgerne og skal have en kvalitet, der også kan
tiltrække nye borgere og erhverv. Senest har kommunen, sammen med ejerkredsen og
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Handelsforeningen i fællesskab stiftet Byforum, hvor parterne i fællesskab arbejder for at skabe et
aktivt og levende bymiljø. Ligeledes diskuteres bymidtens fremtid i visionsprocessen for
kommunen. Byrådet har igangsat udarbejdelsen af en Helhedsplan for Lillerød bymidte, der skal
kvalificere rammerne for den langsigtede udvikling af den fremtidige bymidte og indgå i
Planstrategi 2019. Den skal danne grundlag for både en udvikling af handelslivet,
restaurationslivet, kultur livet og ikke mindst sikre at der kan bygges flere boliger i bymidten.
Der skal på sigt på samme måde som i Blovstrød arbejdes med bydelsudvikling af de kommunale
institutioner i Lillerød og Lynge. Erhvervsudviklingen skal understøttes af en ny erhvervspolitik i
2020.
Bæredygtig og grøn kommune
Det er vigtigt, at vi lokalt bidrager til at mindske vores klima-aftryk, bruger vores ressourcer
fornuftigt og forurener mindre. Derfor har Byrådet etableret et § 17, stk. 4 udvalg der tager
udgangspunkt i FN’s verdensmål. De skal komme med anbefalinger herom til planstrategien og
efterfølgende med anbefalinger til udarbejdelsen af en Miljø-, Energi- og Naturstrategi.
Opgaveudvalgets arbejde med anbefalinger til en Miljø-, Energi- og Naturstrategi tager
udgangspunkt i følgende:
 FN’s verdensmål i en lokal kontekst, der kunne handle om: Hvordan operationaliserer Allerød
Kommune FN’s verdensmål? samt hvordan og i hvor høj grad målene kan implementeres i den
kommunale planlægning og drift
 Den bæredygtig grønne by, der kunne handle om: Bæredygtig byudvikling klimatilpasning, CO2
reduktion, energiforsyning, ressourceforbrug og affald (genanvendelse/cirkulær økonomi) og
plads til natur og vand i byen. Temaet kan indgå i den kommunale drift af ejendomme.
 Natur og landskab som fundament, der kunne handle om: Naturen som rekreativ oase, og
naturens og landskabernes effekt på livskvalitet, naturmæssige værdier og biodiversitet.
Temaet kunne indgå i den kommunale drift af egne grønne områder.
 Partnerskab for handling, der kunne handle om: Inddragelse med borgerne, virksomhederne
og andre aktører i den bæredygtige udvikling af kommunen.
Opgaven udføres med afsæt i byrådets arbejde med en ny vision samt eksisterende politikker og
strategier. Planstrategien vil koble udviklingen af kommunen med FN’s bæredygtighedsmål.
Konkret skal der arbejdes med et fredningsforslag af et område nord for Mølleåen samt afsættes
midler til energirenovering (lånefinansieret) samt til rekreative stier og forbedret skiltning.
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Nye tiltag på områderne teknik, erhverv, plan og miljø
Budgetforligets prioriteringer indenfor kommunens områder for teknik, erhverv, plan og miljø er:
 Budgettet til løbende bygningsvedligeholdelse og energioptimeringer fastholdes, og at herudover afsættes
anlægsbudget til at indhente det efterslæb på særligt skoleområdet og dagtilbudsområdet over en årrække.
 Der igangsættes en fremkommelighedsanalyse i 2019 samt afsættes et anlægsbudget på samlet 30 mio. kr. i løbet
af de kommende år, samt yderligere 50 mio. kr. betinget af jordsalg eller andre ekstraordinære indtægter.
 Fra 2021 og fremefter afsættes er årligt beløb på 3,5 mio. kr. til cykelstier eller samlet 21 mio. kr.
 Puljen på 2,05 mio. kr. årligt til mindre trafiksikkerhedsprojekter videreføres i hele perioden, med et samlet
budget på 16,4 mio. kr. over de 8 år. Prioriteringen af projekter sker, ud fra et kriterie om hvilke cykelstier der
giver den største forbedring af trafiksikkerheden for specielt børn og unge.
 Der afsættes 0,5 mio. kr. til at forbedre stier og skiltningen i naturen, således at områderne endnu bedre kan
benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen.
 De samlede udgifter til kommunens årlige busbestillinger og ruteføringer ikke må vokse, og at mulighederne for at
optimere busdriften skal undersøges inden næste større busbestilling.
 Fokus på at have en levende kommune med liv i bymidten fastholdes gennem arbejdet i Byforum Allerød,
udarbejdelse af helhedsplan for bymidten og en fortsat boligudbygning, der kan give et varieret boligudbud.
 Der er planlagt en revision af erhvervspolitikken i 2019
 Med udgangspunkt i anbefalinger fra § 17, stk. 4 udvalget vil der blive udarbejdet en ny Miljø- Energi- og
Naturstrategi 2030.
 Målsætningen om bygningskomprimering fastholdes.

3.4 Kultur og idræt
Det strategiske afsæt
Det strategiske udgangspunktet er den netop reviderede
fritidspolitik som blev udarbejdet i meget tæt samarbejde med
brugerne. På det mere praktiske niveau har der været arbejdet
med ”Service i samspil” samt på at have en tæt styring af de
tekniske servicemedarbejdere via den digitale værktøjskasse.

Temaområdet omfatter
Folkeoplysning, biblioteker, teaterog biografforhold, musikskole og
idrætsforhold.

Fornyelse af eksisterende tilskudsordninger på Kultur- og Idrætsområdet
Der er enighed om, at Kultur- og Idrætsudvalget i dialog med aktørerne på kultur- og
idrætsområdet skal drøfte forskellige modeller for at nytænke eksisterende tilskudsordninger på
Kultur- og Idrætsområdet forud for budgetforhandlingerne for 2020, så udmøntningen af midler
på området i højere grad understøtter Fritidspolitikken og den kommende vision for Fremtidens
Allerød.
Alternative finansieringsformer undersøges
Der skal i de kommende år ses på, om OPP-samarbejder kan være med til at skabe bedre
faciliteter på fritids- og idrætsområdet. Formålet skal være at kunne få nye og bedre faciliteter til
lavere driftsomkostninger for kommunen. Et eksempel på dette kunne være at udskifte de to
gamle og dyre svømmehaller med et privatfinansieret moderne anlæg, som også kan inkludere 50
meterbassin, babypool etc. I første omgang gennemføres en sondering af hvilke erfaringer andre
kommuner har på området og hvilke lovgivningsmæssige rammer der skal iagttages.
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Nye tiltag på områderne kultur og idræt
Budgetforligets prioriteringer indenfor kommunens områder for kultur og idræt er:
 Kultur- og Idrætsudvalget vil i dialog med aktørerne på kultur- og idrætsområdet drøfte forskellige modeller for at
nytænke eksisterende tilskudsordninger i løbet af foråret 2019, så udmøntningen af midler på området i højere
grad understøtter Fritidspolitikken.
 Der igangsættes en sondering af mulighederne for OPP-samarbejder indenfor kultur- og idrætsudvalgets område.

3.5 Økonomiudvalget
Det strategiske afsæt
Kernen i Allerød Kommunes økonomistyring er et ønske om at
ressourcerne anvendes fuldt ud, for at sikre bedst mulig
service for borgerne. Den årlige budgetproces spiller en central
rolle i kommunens økonomiske og tværgående prioriteringer,
mens de politiske mål for kvalitet og resultater, formuleres i
flerårige politikker og strategier.

Temaområdet omfatter
Økonomiudvalgets budget, dvs.
udgifter til politisk struktur,
Forvaltningen, IT samt tværgående
styring og politikudvikling.

Udbuds- og indkøbspolitikken er et andet centralt styringsredskab i Allerød Kommune, hvor hele
indkøbscyklussen tænkes ind fra behovserkendelse og udbudsproces til kontraktvilkår og
implementering. Et styringsredskab som hver eneste dag sparer Allerød Kommune for mange
penge og som indeholder en etik, når kommunen køber ind.
Principper for økonomistyring revideres
Byrådets økonomiske målsætninger spiller en
central rolle i kommunens økonomistyring.
Hovedformålet er at sikre god økonomistyring
med henblik på størst mulig budgetsikkerhed
og stabilitet i kommunens økonomi. Byrådet
har august og september behandlet de
politiske målsætninger for økonomistyringen,
således at de administrative procedurer
efterfølgende kan tilrettes herefter og
budgetforhandlingerne samtidig kan ske
indenfor rammerne af målsætningerne.

Byrådets økonomiske målsætninger
 Økonomistyring med fokus på kvalitet og
ansvarlighed
 Der skal være overskud på den løbende drift
 Robust kassebeholdning på mindst 50 mio. kr.
 Kommunens lånemuligheder anvendes kun når det
er økonomisk fordelagtigt
 Anlæg, salgsindtægter og løbende vedligehold
 Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
 Involverende og strategisk budgetproces
 Servicerammen og kommunaløkonomiske aftaler
 Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene
 Tæt og erfaringsbaseret budgetopfølgning

Opdatering af kommunens politikker
Kommunens vision er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling, mens de
underliggende politikker skal sætte den konkrete retning for de enkelte serviceområder. Enkelte af
kommunens politikker er ajourførte og tidssvarende, men samlet set er der både for mange
politikker og mange, der er forældede. Derfor skal der igangsættes et arbejde med at revidere og
forenkle kommunens politikker, i forlængelse af visionsprocessen ”Fremtidens Allerød”.
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Omlægning af den årlige budgetproces og styrket effektiviseringsstrategi
Den nuværende budgetproces synger på sidste vers, og det er svært for Forvaltningen at finde nye
omprioriteringsforslag og effektiviseringsforslag, der er politisk opbakning til. En del forslag er
debatteret i mange år, og der er givet en tydelig politisk tilkendegivelse af, at det ikke ønskes at gå
den vej. Afskaffe lejrskoler, reducere i rengøringen hos de ældre, nednormeringer på børne og
ældreområdet etc. Der skal derfor ses på en ny metode og tilgang, som kan anvendes til næste års
budget. Processen for dette igangsættes umiddelbart efter efterårsferien.
Den nuværende effektiviseringsstrategi har givet gevinster på mange mio. kr. i de seneste år uden
serviceforringelser og dermed bidraget til at kommunens økonomiske situation samlet set er
forbedret betydeligt. Det er forventningen, at potentialet gradvist vil blive mindre og mindre, hvis
de metoder, der anvendes, ikke løbende tilpasses. Derfor er der behov for at undersøge om det er
muligt at styrke effektiviseringsstrategien på baggrund af de seneste års erfaringer, så nye veje til
effektiviseringer kan afprøves, og de gode resultater dermed kan fastholdes.
Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads
Hvis Allerød skal kunne opretholde den høje kvalitet i vores kernevelfærd er det afgørende, at vi
kan rekruttere og fastholde engagerede medarbejdere med de rette kompetencer. Der afsættes
derfor 0,15 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en analyse af, hvilke tiltag der kan gøre Allerød
Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads. Hovedudvalget og MED-systemet inddrages i
alle dele af analysen. Hovedudvalget inviteres til at udarbejde et forslag til kommissorium for
analysen, til kommende dialogmøde med Økonomiudvalget.
IT og digitalisering
Digitalisering er både være en vej til at effektivisere arbejdsgangene, men også en måde at yde
bedre service til kommunens borgere. Allerød Kommune er i gang med en omlægning af den
grundlæggende IT-drift i kommunen, og samtidig med dette også en styrkelse af den digitale
udvikling af kommunens serviceydelser. Næste skridt vil være at der dannes en ny tværgående
digitaliseringsenhed primo 2019, hvor den første opgave vil være at fremlægge et forslag til en ny
digitaliseringsstrategi for kommunen.
Jordsalg
Budgetforligspartierne er enige om at realisere to ejendommene på Lyngsvinget snarest samt
igangsætte lokalplanen for parcellerne på Elmevej. Desuden skal der forelægges en sag om at
etablere nye boliger på arealet på Søageren. Desuden skal arealet på Græsmarken 2-4 planlægges
til ny boligudvikling og realiseres så snart arealet er frigjort hertil.
I forbindelse med planstrategiarbejdet vil byrådet planlægge for boligudbygningen, og hermed få
et bredere overblik over kommende mulige jordsalg til boligudbygning samt tidshorisonten herfor.
Skatter og takster
Budgetforligspartierne er enige om, at kommunens skatter og takster fastholdes i 2019, så der
maksimalt sker en almindelig prisfremskrivning af taksterne.
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Nye tiltag på økonomiudvalgets område
Budgetforligets prioriteringer indenfor økonomiudvalgets områder er:
 De nyligt revidere økonomiske målsætninger danner grundlaget for budgetforliget.
 Der igangsættes en samlet opdatering og forenkling af kommunens politikker i forlængelse af visionsarbejdet
”Fremtidens Allerød”.
 Økonomiudvalget drøfter en omlægning af den årlige budgetstrategi, samtidig med at effektiviseringsstrategien
styrkes yderligere.
 Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en analyse af, hvilke tiltag der kan gøre Allerød Kommune til
en endnu mere attraktiv arbejdsplads.
 Arbejdet med formulering af en egentlig tværgående digitaliseringsstrategi igangsættes primo 2019.
 To ejendommene på Lyngsvinget realiseres. Der igangsættes lokalplaner for salg af parcellerne på Elmevej. Der
forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på Søageren. Arealet på Græsmarken 2-4 planlægges til
ny boligudvikling og realiseres så snart arealet er frigjort hertil.
 Kommunens skatter og takster fastholdes i 2019, så der maksimalt sker en almindelig prisfremskrivning af
taksterne.

4. Driftsbudget i balance
Selvom rammevilkårene for Allerød Kommune er gode, med det laveste socioøkonomiske indeks i
Danmark og højt udskrivningsgrundlag, så er udfordringen, at det er nødvendigt at finde mellem
40 og 50 mio. kr. i varige effektiviseringer og serviceforringelser i denne valgperiode for at opnå
strukturel balance i budgettet.
Behovet for økonomisk opbremsning skyldes flere forhold og kendetegner ikke kun Allerød, men
stort set alle landets kommuner. Årsagerne er forskellige for landets kommuner og afhænger af
demografiudviklingen, geografisk placering, indkomstgrundlag mv.
For Allerød Kommune er årsagerne især:
 At udligningen og det statslige tilskud hvert år fører til et lavere budget
 At der skal findes finansiering til den pleje og omsorg, som et stigende antal ældre har behov
for
 At der løbende sker en opgaveglidning fra sygehusene til kommunen igennem at eksempelvis
patienter sendes hurtigere hjem og at kommunerne skal løse mere specialiserede opgaver
 At udgifterne til de sociale- og beskæftigelsesrettede områder er stigende.
Den nødvendige økonomiske opbremsning
Udfordringen med at få balance i Allerød Kommunes budget i de kommende år skal løses gradvist.
Budgetforligspartierne har valgt denne løsning, da det giver tid til at omstille arbejdsgangene og
opnå mest muligt gennem effektiviseringer og investeringer, frem for servicereduktioner.
Den nødvendige økonomiske opbremsning i 2019 på 0,8% eller 11,4 mio. kr. er med budgetforliget
udmøntet, så mest muligt er fundet ved effektiviseringer, der ikke sænker serviceniveauet for
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borgerne. Disse effektiviseringer udgør samlet 4 mio. kr. årligt og skal lægges oven i de 4 mio. kr.
som tidligere er fundet i år. Der er i budgetforliget, desuden anvist besparelser på 9,7 mio. kr. i
2019 blandt de øvrige forslag i omprioriteringskataloget. Den samlede oversigt over tilvalgte og
ikke tilvalgte effektiviseringsforslag og besparelsesforslag er vedlagt som bilag til budgetforliget.
I 2020-22 viser de nuværende beregninger, at der yderligere skal findes 0,8% i besparelser per år,
hvilket svarer til forventningerne fra sidste års budget. Hertil kommer, at der vil være en yderligere
udgift i forbindelse med eventuelt at etablere flere midlertidige pladser.
Fra 2023 og fremover forventes behovet for besparelser at falde til ca. 0,4% årligt, da de løbende
udgifter og indtægter igen vil være i strukturel balance med et råderum til anlægsinvesteringer på
omkring 55 mio. kr. årligt. Behovet for løbende besparelser på længere sigt skyldes især, at der
fortsat vil være stigende udgifter til ældreområdet og en forventet opgaveglidning fra regionen og
staten til kommunerne. Forventningerne til de fremtidige besparelser er generelt forbundet med
meget stor usikkerhed, hvilket primært skyldes udefrakommende faktorer som kommunen ikke
kan påvirke.
Kassebeholdningen
Kassebeholdningen forventes med udgangen af budgetperioden være 86 mio. kr., med en
forventning om et minimum på ca. 40 mio. kr. i 2021.
3
Figur 1. Forventet gennemsnitlig kassebeholdning i 2019-26
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Budgetforligspartierne forventer, at prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdningen vil blive
styrket, før lavpunktet på ca. 40 mio. kr. optræder i 2021.
Hvis kommunens gennemsnitlige kassebeholdning bliver forbedret, enten via jordsalg eller andet,
vil den politiske prioritering af dette råderum være:
1. At kassebeholdningen styrkes, således at målsætningen om en kassebeholdning på minimum
50 mio. kr. bliver opfyldt tidligere end forventet
2. At de prioriterede anlægsinvesteringer igangsættes, eller der sker en fremrykning af allerede
budgetterede investeringer, efter nærmere aftale mellem budgetforligspartierne og ved en
efterfølgende bevillingsmæssig beslutning i byrådet. Budgetforligspartierne har i den
forbindelse særligt fokus på at skabe bedre rammer for hjemmeplejen og genoptræningen
indenfor en kort årrække.
Såfremt den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ikke som forventet styrkes via jordsalg
eller andre ændringer i budgettets forudsætninger, vil det blive håndteret i kommende års
budgetforhandlinger.
Nye tiltag for at opnå et budget i balance
Budgetforligets prioriteringer for at opnå et budget i balance er:
 Der findes 2,0 mio. kr. i besparelser blandt de forslag til effektiviseringer byrådet har arbejdet med i foråret.
 Der desuden findes 4 mio. kr. i indeværende år og 2 mio. kr. i varige besparelser fra 2019, som opnås ved
effektiviseringer i efteråret 2018.
 I alt 28 af de forslag til besparelser som fagudvalgene i foråret har foretaget en prioritering af gennemføres,
svarende til i alt 9,7 mio. kr.
 I 2020-22 budgetteres med yderligere 0,8% i besparelser hvert år (samlet 2,4%). Hertil kommer at der vil være en
yderligere udgift i forbindelse med at etablere flere midlertidige pladser.
 I 2023-26 budgetteres med årlige besparelser på ca. 0,4% årligt.

Tabel 2. Budgetforliget i hovedtal
Mio. kr.
Overskud på drift inkl. besparelser
Anlægsbudget i alt
Renter, afdrag mv.
Resultat (Ændring af likvide aktiver)
Gns. kassebeholdning ultimo året

2019
-36,1
16,7
14,6
-4,8
73,6

2020
-42,0
50,6
19,6
28,1
52,4

2021
-56,0
24,9
18,6
-12,4
40,5

2022
-82,2
48,9
20,8
-12,5
52,9

2023
-84,7
63,2
22,5
1,0
58,6

2024
-87,4
54,7
23,0
-9,6
62,4

2025
-90,2
54,7
24,3
-11,2
73,4

2026
-93,2
54,7
25,6
-13,0
85,5

2019-26
-573,3
368,3
170,6
-34,4
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Bilag 2. Oversigt over ændringer i driftsbudgettet
Forslag

I 1.000 kr.
Udvalg "-" = mindreudgift/indtægt
"+" = udgift/mindreindtægt
Servicereduktioner i alt
Serviceudvidelser i alt

2020-26
pr. år

2019

-15.429 -16.163
8.230
5.100

Fagudvalgenes forslag til servicereduktioner, jf. omprioriteringskatalog
10

BSU

Mindre understøttende undervisning i skolerne

-1.580

-1.580

12

BSU

SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20%

-360

-360

18

BSU

Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud

-274

-274

19

BSU

Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten

-800

0

24

SVBU

Reduktion af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra private udbydere

-300

-300

25

SVBU

Udvidelse af eksterne pladser i tilknytning til bofællesskab

-1.210

-2.400

26

SVBU

Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte

-150

-150

29

SVBU

Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk

-75

-75

31b

SVBU

Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år (fagudvalgets beløb)

-300

-300

32

SVBU

Forsøg med personlig jobformidler

-1.550

-1.550

33

SVBU

Ændret praksis for bevilling af personlig assistance

-60

-60

34

SVBU

Tilkendelse af førtidspension til ledige fleksjobvisiterede

-100

-100

35

SVBU

Reduktion af tolkebistand

-250

-250

37

SVBU

Færre midler til implementering af Sundhedsaftaler

-430

-430

38

SVBU

Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse

-35

-50

50

SVBU

Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten

-137

-137

-109

-109

-75

-75

59b TEPMU Reduktion af bygningsvedligehold (fagudvalgets beløb)

-600

-600

61

-100

-100

-154

-285

-30

-30

-100

-100

54

TEPMU Udtrædelse af Iværksætterhuset

57

TEPMU Hæve byggesagsgebyr

TEPMU Naturpleje

63

KIU

Reduktion af musikskolens undervisningstilbud

66

KIU

Tilbud om lydavis nedlægges

67

KIU

Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne

68

KIU

Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen

-50

-120

69

KIU

Øget forældrebetaling på Musikskolen

-52

-125

71

KIU

Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek (beløb øges i 2021-22)(forslag 64,71 eller 72)

0

-55

74b

ØU

Fjerne budget til digitaliseringsstrategi (fagudvalgets beløb)

-313

-313

79

ØU

Nedprioritering af indsats vedr. natur

-70

-70

87

ØU

Nedlægge en administrativ stilling i familieafdelingen

-390

-390
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Forslag

I 1.000 kr.
Udvalg "-" = mindreudgift/indtægt
"+" = udgift/mindreindtægt

2019

2020-26
pr. år

Fagudvalgenes effektiviseringsforslag oversendt til budgetforhandlingerne
E1

BSU

Omkostningseffektive løsninger, synlige udgifter i forhold til plejefamilier,
opholdssteder og forebyggende indsatser

-100

-100

E2

BSU

Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse

-300

-300

E3

BSU

Kortere anbringelsestid

-250

-250

E4

BSU

Botilbudsstrategi – hjemtagelse

-250

-250

E5

BSU

Større fokus på at anbragte børn er inkluderet i den almindelige folkeskole

-150

-150

E6

BSU

Større og systematisk inddragelse af frivillige organisationer som iværksætter familietilbud/aktiviteter

-25

-25

E9

BSU

Ny ressourcetildelingsmodel på klubområdet

-400

-400

E10

BSU

Reduktion i budget til efter- og videreuddannelse

-500

-500

Øvrige driftsændringer
Ø1

BSU

Undervisning af flygtninge på skoleområdet

2.300

2.300

Ø2

SVBU

Klippekortsordningen for plejecentrebeboere

1.700

1.700

Ø3

BSU

Pladskapacitet dagtilbud

2.920

0

Ø4

ØU

Varige effektiviseringer efterår 2018

-2.000

-2.000

Ø5

SVBU

Modtagelse og integration af flygtninge

-400

-400

Ø6

SVBU

Klippekortsordningen for hjemmeboende

400

400

400

0

-500
360
-900

-500
360
-900

Ø7

TEPMU Fremkommelighed i Allerød, analyse

Ø8 TEPMU Varmtvandsbassin drift
Ø9 SVBU Plejecenterlæger
Ø10 BSU Delfinansiering indenfor skoleområdet til undervisning af flygtninge
Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads - analyse i samarbejde med
Ø11
ØU
Hovedudvalget
Ø12
ØU Digitalisering på skoleområdet, driftsbeløb
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