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Nødvendig ændring af service,
men fokus på at bevare
kernevelfærden
Kære borger
Næste års budget har ikke været nogen
let opgave at løse.
Vi har skullet spare meget, og det betyder, at I som borgere kan komme til at
mærke ændringer i kommunens service.
Som kommunalbestyrelse har det været
vigtigt for os at bevare kernevelfærden,
selvom der skal spares.
Vi sparer på administrationen
Vi har alene i år skullet finde besparelser
for mere end 55 millioner kroner, eller
hvad der svarer til knap 2 procent af kommunens driftsbudget, og de kommende år
bliver det 3-4 procent. Det er rigtig mange
penge – ikke mindst fordi vi allerede i
flere år har spændt livremmen en tak
ind hvert år. Men i år var det ikke nok at
stramme bæltet med et enkelt hul. Derfor
har budgetforligspartierne S, DF, SF og
H valgt at spare bredt på de kommunale
områder, men alle områder bliver dog ikke
ramt lige hårdt. For at kunne undgå store
besparelser på udvalgte områder har vi fx
valgt at spare relativt mere, nemlig ca. 5
procent, på kommunens administration.
Med til dette års budgetforlig hører en
4-årig politisk aftale mellem budgetparti
erne om at drøfte eventuelle budget
udfordringer i de kommende år med
hinanden for at finde fælles løsninger.
Der er flere årsager til, at vi skal reducere på driften med så stort et beløb. En
væsentlig årsag er, at vi her i Hvidovre
er i den situation, at selvom vi får flere
og flere nye borgere i kommunen, så ser
det ud til, at de borgere, der flytter hertil,

Udvikling af
havnen
Udviklingen af Hvidovre Havn var på
dagsordenen, da havnens foreninger
i sommer inviterede Kommunalbestyrelsen til møde på havnen. Med
det input i bagagen er budgetforligspartierne enige om at sætte gang i
arbejdet med at lave en helhedsplan
for Hvidovre Havn.
Havnens brugere og borgerne skal
inddrages i processen med at få lavet
en helhedsplan.

ikke betaler så meget i skat, som dem, der
flytter ud af kommunen. Derfor har vi fået
det, fagfolk kalder en strukturel ubalance,
fordi udgifterne simpelthen er større end
indtægterne. Vi skal have kigget nærmere på, hvordan og hvorfor det forholder
sig sådan. I forlængelse af det er vi i gang
med at lave en boligpolitik, der skal være
med til at sikre, at vi kan få udbygget
Hvidovre og forhåbentlig få sat gang i nogle attraktive seniorboligbyggerier, så vi kan
få vores seniorer til at blive i kommunen.
En anden årsag til den store besparelse
er, at vi har en uforholdsmæssig stor stigning i udgifterne til det specialiserede
voksenområde. Det betyder, at vi i 2019
har valgt at tilføre 21 mio. kroner ekstra
til området, for at vi kan sikre vores syge
og handicappede borgere gode muligheder her i kommunen. Vi arbejder hele
tiden på at bruge ressourcerne bedst
muligt. På dette område vil vi udarbejde en hjemtagelsesstrategi, der bl.a.
betyder, at flere borgere, der i dag fx er
i et midlertidigt botilbud i andre kommuner, får mulighed for at bo og få støtte
her i H
 vidovre tæt på deres familie.
Vi holder fast i forebyggelse
Som jeg nævnte i starten, har vi i budget
arbejdet fokus på, at besparelserne kun i
mindre omfang rammer de mest sårbare
borgere. Derfor har vi fx besluttet at holde
fast i de tidlige forebyggende indsatser på
børne- og familieområdet som fx sundhedsplejens forebyggende besøg.
Et af de steder, hvor man vil kunne mærke en besparelse, er på overgangen fra

vuggestue/dagpleje til børnehave. Her
har vi ændret på tidspunktet for opryk
ningen til børnehave, så vi fra næste år vil
rykke børnene to måneder tidligere end
i dag. Det er normal procedure i mange
kommuner, og jeg har stor tiltro til, at
vores dygtige medarbejdere i institution
erne fortsat vil kunne give vores yngste
borgere den tryghed og omsorg, de har
behov for i hverdagen.
Skoleområdet er ligesom alle andre
områder med til at bære besparelsen.
Vi har lavet en generel besparelse på
skoleområdet, som dog er mindre end
der oprindeligt var lagt op til, og så har
vi besluttet at lave en besparelse på
skolernes ledelse.

 irsebærhuset bliver udvidet, og at
K
arbejdet med at gøre Holmegårdsskolen
større og klar til tre spor går i gang.
For at løsne lidt op for trængslen ved
de eneste to tilkørselsveje til Avedøre
Holme har vi besluttet at undersøge,
hvordan vi kan få en bedre trafikforbind
else til og fra området for biler, cyklister
og gående. Der er derfor sat penge af til
en undersøgelse af, om vi kan bygge en
bro fra Tårnfalkevej til Avedøre Holme
hen over Amagermotorvejen.
Du kan læse meget mere om Budget
2019 på de næste sider.
God læsning!
Borgmester Helle Adelborg

Fokus på rehabilitering
På ældreområdet skal arbejdet med reha
bilitering intensiveres, så vores borgere
får hjælp til at kunne klare h
 verdagslivet i
egen bolig længst muligt. Det er også besluttet med budgettet, at vi på alle vores
velfærdsområder vil lave en gennemgang
af borgernes sager og en revisitation, så
vi sikrer os, at vi tilbyder borgerne det
serviceniveau, der er vedtaget politisk i
Hvidovre.
For at undgå kø og spild af jeres tid har
vi indført tidsbestilling i Borgerservice.
Det betyder, at det bliver obligatorisk at
bestille en tid, når man fx skal på rådhuset
og have nyt pas, kørekort eller andet.
Vi glæder os til, vi i det nye år går i
gang med at bygge en ny daginstitu
tion i B
 ytoften, at daginstitutionen

Borgmester
Helle Adelborg
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Mange af de hvidovreborgere, der har
psykisk sygdom eller handicap, bor i
botilbud i andre kommuner. Konkret er
hver sjette botilbud udenbys.

er klar til at flytte i egen bolig med eller
uden støtte. Hjemtagelsesstrategien er
en del af arbejdet med at udnytte res-

Ændret overgang til
børnehave

sourcerne på det voksenspecialiserede
område bedst muligt i de kommende år.

For at styrke kommunens indsats omkring disse borgere og fordi mange af
borgerne naturligt nok ønsker at bo nær
venner og familie, har Kommunalbestyrelsen besluttet at lave en hjemtagelsesstrategi.

Der vil også fremover kunne være
en individuel vurdering af barnet
før skift til børnehave, og nogle
kombinerede dagtilbud vil fortsat
have fleksgrupper bestående af de
ældste vuggestuebørn og yngste
børnehavebørn. Når barnet skifter
tidligere til børnehave, ændres forældrebetalingen til børnehavetakst.

MEGÅRDSSKOLEN

Det betyder
bl.a., at der på
sigt skal
otos
af eksisterende/
forslag
A1

etableres flere botilbud i Hvidovre, så
en lidt større andel af borgere med
behov for denne støtte får mulighed for
et botilbud – eller at bo med støtte – her
i Hvidovre.

Beslutningen om at lade børnene
skifte til børnehave to måneder
tidligere er en del af aftalen om
budget 2019. Der er lagt op til en
besparelse på 2,6 mio. kr. i 2019.

Et af tiltagene er, at flere af de borgere,
der i dag bor i midlertidigt botilbud i en
anden kommune, hurtigere bliver tilbudt
en almen bolig her i Hvidovre, når de

Depositum i byggesager
I 2019 skal du betale et depositum,
hvis du som borger eller virksomhed
vil have behandlet en byggesag i
kommunen. Det nye depositum ventes at blive på 1.000 kr., som man får
igen, når byggesagen afsluttes.
Det nye depositum bliver indført for,
at kommunen kan få afsluttet flere
byggesager, end det er tilfældet i
dag. Når byggesager ikke afsluttes, fremstår det fejlagtigt som om

Hvidovre Kommune har flere igangværende byggesager, end vi reelt
har. Det har betydning dels for det
samlede antal byggesager, dels for
kommunens mulighed for at overholde de nationale servicemål, der er
aftalt mellem regeringen og KL.
Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at der fra 2020 igen kommer
gebyr på byggesager. Det skal medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Ny bro til A
 vedøre Holme

OTO /

erende
forhold
Kommunalbestyrelsen
vil have undersøgt, om vi kan få etableret en forlæng
else af Tårnfalkevej til Avedøre Holme som en bro over Amagermotorvejen.
Det skal afhjælpe den trængsel, der er til og fra A
 vedøre Holme i myldre
tiden. Der er afsat 1 mio. kroner til at få undersøgt og b
 eskrevet mulighed
erne.

Undgå kø i Borgerservice
Når du skal på rådhuset og have lavet
nyt pas eller kørekort, slipper du
fremover for kø.
I det nye år indfører Borgerservice
obligatorisk tidsbestilling. Det betyd
er, at du skal bestille tid til din ekspe
dition. På den måde slipper du for
ventetid, og medarbejderne i Borgerservice vil være klar, når du møder op
på rådhuset.

Efter nytår vil Hvidovres børn blive
børnehavebørn to måneder tidligere
end i dag. Det betyder, at vores børn
skifter fra vuggestue/dagpleje til børnehave, når de er 2 år og 10 måned
er. I dag skifter børnene til børnehave, når de fylder tre år. Den tidligere
børnehavestart er også hverdag i en
række andre kommuner.

FAKTA

Flere sårbare borgere får tilbudt
bolig i Hvidovre

Ved at indføre obligatorisk tidsbestilling kan Borgerservice i højere
grad tilpasse bemandingen. Du kan
bestille tid via kommunens hjemmeside hvidovre.dk eller ved at ringe til
kommunen på tlf. 36 39 36 39.

Kommunen henter s kraldet
I det nye år overtager kommunen
opgaven med at indsamle affald hos
borgerne. Det er politisk besluttet, at
affaldsopgaven, der i dag er udbudt til
privat leverandør, i løbet
af 2019 skal
AMFITRAPPE
overtages af Vej & Parks mandskab.

Vej & Park indsamler i forvejen storskrald fra parcelhuse. Fremover bliver
NYder
PLADS
det så også Vej & Park,
henter
dagrenovation hos alle borgere, og
storskrald og haveaffald fra etage
boliger.

UDSKOLING
Holmegårdsskolen
bliver større

Der kommer flere og flere elever på
Holmegårdsskolen, og det betyder, at
skolen skal ombygges, så den fremover
får plads til 3 klasser per årgang. Udover
at udvide skolen skal en række nuvæ
rende lokaler ombygges, så de bliver
MODELFOTO
/
mere tidssvarende.
I alt er der afsat
Forslag
A1
//
+ ombygget
UDSKOLING
164,7 mio. kr.INDSKOLING
til en større og
Holmegårdsskole.
Der bliver bygget en helt ny indskolingsbygning til 0.-2. klasse. 3.-6. årgang skal
være i eksisterende skolebygninger
som bliver renoveret, mens udskolingen,

dvs. 7.-9. klasse, får en helt ny bygning,
og den gamle rives ned. Om- og udbygningen er så omfattende, at det bliver
nødvendigt at genhuse elever og lærere
undervejs. H
 vidovre Kommune sørger
for genhusningen.
I øjeblikket bliver der arbejdet med projektering, og så skal der indgås aftale
med en hovedentreprenør, før om- og
udbygningen efter planen kan sættes
i gang til marts 2020. Det er planen, at
skolen er klar til at blive taget i brug til
skolestart i 2022.

NYT UDERUM OPSTÅR
NY INDSKOLING 3 ETAGER

Det vil stadig være muligt at møde
op uden tidsbestilling, hvis du har et
akut og uopsætteligt ærinde.
Obligatorisk tidsbestilling giver en
besparelse på 310.000 kr. i 2019.

INDSKOLING

Nye bygninger
Nuværende bygninger
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FAKTA

Klippekort til
motionscenter
bliver billigere
i 2019 – 8 klip
for 120 kroner

Færre ledere og ny
vikarløsning på skolerne
I 2019 er der væsentlige besparelser
på skoleområdet. De endelige bespar
elser er dog blevet mindre end i det
oprindelige budgetforslag. Der er lagt
op til, at de nødvendige besparelser så
vidt muligt ikke skal kunne mærkes på
elevernes skoledag.
Den ene større besparelse på skoleområdet betyder, at der bliver færre
ledere på kommunens skoler. Det er i
øjeblikket ved at blive afklaret, hvordan
besparelsen skal udmøntes.

Fra 2020 er der desuden en besparelse
på 6,5 mio. kr. på skoleområdet. Den er
ikke udmøntet endnu, men den vil blive
implementeret, så den i videst muligt
omfang ikke rammer personalet på
skolerne.
Der er desuden politisk enighed om at
højne kvaliteten i folkeskolen ved at arbejde på en ny vikarløsning på skolerne,
så fastansatte lærere kan dække vikar
timer frem for timelønnede vikarer.

Ny teknologi til ældre
og til kommunens
bygninger
Demente borgere får ofte stimuleret hukommelsen, når de ser
billeder eller film, der minder dem
om deres liv.
Derfor er det besluttet, at virtual
reality og et forsøg med VR-briller skal være en del af Hvidovre
Kommunes tilbud til de demente
borgere.
Konkret medfører virtual reality,
at borgeren bliver ført ind i en
computersimuleret verden, eks
empelvis ”gamle dage”.
I en lidt anden boldgade men også
med brug af ny teknologi undersøges det, om ny teknologi kan
benyttes til at få et mere fleksibelt
adgangssystem til kommunens
bygninger. På den måde kan flere
få glæde af bygningerne uden for
normal åbningstid.

Børneinstitution i
Bytoften
I den tidligere politistation, Bytoften
29, etableres en helt ny børneinstitution. Hovedbygningen i byggeriet bliver
bevaret og ombygget og skal sammen
med en helt ny bygning udgøre den nye
børneinstitution.
Arbejdet med at rive de dele af bygningen ned, der ikke skal bevares, er
i gang – og til december bliver entreprenøren valgt. Byggeriet går i gang i
januar 2019.
Det er tegnestuen Vandkunsten, der har
vundet arkitektkonkurrencen om den
nye daginstitution.
Der bliver plads til 10 børnegrupper med
ca. 180 børn i den færdige institution,
som efter planen bliver taget i brug i
januar 2020.

Grøn By-pulje
I budget 2019 er der oprettet en
pulje på en halv million k
 roner,
som er øremærket ”Grøn By
Hvidovre”.
Puljen kan søges af institutioner,
skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og borgergrupper til fx
affaldsindsamling og miljøprojekt
er, der gør Hvidovre til en grønnere by.
Det vil nu blive besluttet, hvordan
puljen kan søges, og efter h
 vilke
kriterier de grønne tiltag skal ud
vælges.

Mere intensiv
rehabilitering til ældre
På ældreområdet skal arbejdet med
rehabilitering intensiveres. Når en ældre
borger har mistet nogle færdigheder fx
efter fald eller sygdom, skal kommunen
træde til med en stærk og koordineret
rehabiliteringsindsats.

Rehabiliteringsindsatsen bliver målrettet
den enkelte borgers behov og kan fx
bestå af fysisk træning, gennemgang af
medicin, indsats mod ensomhed eller
hjælp til at klare sig med demens.

Ved at styrke rehabiliteringsindsatsen
forventer vi, at antallet af borgere, der
Den skal sikre, at den ældre borger
har behov for varig hjælp, vil falde.
hurtigst muligt kommer sig og igen kan
komme til at klare sig så godt som muligt.

Budget 2019 i tal
Der bliver ikke ændret på skatten i
2019. Skatteprocenten er forsat 25,5.
Grundskyldspromillen ligger også
uændret på 29,7.
Hvidovre Kommune vil næste år bruge
3,6 mia. kr. på drift og 125,6 mio. kr. på
anlæg.

Læs mere og se budgettet på:
www.hvidovre.dk/budget
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TALLENE TALER

Hvad bruges pengene til?

Hvor kommer pengene fra?

Kr. i gennemsnit pr. borger

Førtidspension, dagpenge,
kontanthjælp, boligydelse m.v. ⊲

14.539

Undervisning ⊲

12.192

Ældre ⊲

8.236

Administration ⊲

6.359

Dagtilbud til børn ⊲

6.098

Sundhedsudgifter ⊲

5.887

Kr. i gennemsnit pr. borger

43.461

⊳ Personskat

17.694

⊳ Tilskud og udligning

⊳ Ejendomsskat

Tilbud til voksne med særlige behov ⊲

5.381

Tilbud til børn med særlige behov ⊲

2.617

Veje, miljø, bustrafik m.m. ⊲

2.622

Anlægsinvesteringer ⊲

2.325

7.641

Kultur, fritid og idræt ⊲

2.419
1.805
917
71.397

1.444
1.158
71.397

Tjenestemandspension m.v. ⊲
Afdrag på lån m.v. ⊲

⊳ Selskabsskat
⊳ Lån og renteindtægt

Kommunens samlede indtægter i alt: 3.856,7 mio. kr.

Du kan finde flere og uddybende informationer om Budget 2019
på hvidovre.dk/budget

Forventet indbyggertal i Hvidovre Kommune pr. 1.1.2019: 54.017

Budgetmagasin
Udgivet i Hvidovre Avis – uge 47, 2018
Redaktion/layout: Økonomi og Analyse og
Udvikling, Erhverv og Kommunikation
Ansvarshavende redaktør: Nich Bendtsen
Foto: Ebbe Forup m.fl.
Tryk: Dansk Avistryk

Takster 2019

Kommunens samlede udgifter i alt: 3.856,7 mio. kr.

Dagpleje og daginstitutioner for børn		
Forældrenes egenbetaling i kr. pr. måned
2018
2019
Dagpleje 0-2 årige
Vuggestueplads 0-2 årige, ex. mad
Vuggestue-madtakst
Vuggestueplads 0-2 årige, inkl. mad
Børnehaveplads 3-6 årige, ex. mad
Børnehave-madtakst
Børnehaveplads 3-6 årige, inkl. mad
SFO 6-9 årige
Fritidsklub
Ungdomsklub
Se flere takster på hvidovre.dk

2.901
2.853
729
3.582
1.883
687
2.570
1.247
385
190

2.986
2.868
737
3.605
1.894
695
2.589
1.272
386
190

