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Kære læser

Du sidder lige nu med Hvidovre Kommunes 
budget for 2022 og overslagsårene 2023-
2025. Budgettet er vedtaget af Kommunal-
bestyrelsen den 5. oktober 2021.

Budget 2022 skal ses som en fortsat 
prio  ritering af kernevelfærden, hvor årets 
budgetaftale indgået mellem Social  demo-
kratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Fol-
keparti og Hvidovrelisten bygger videre på 
de seneste års arbejde, der har genskabt 
den strukturelle balance i kommunens 
budgetter. De seneste års budgetaftaler 
har skabt en grundlæggende stabilitet, det 
har givet tryghed og det har givet sikker-
hed om den nære velfærd. Stabiliteten ud-

springer af vores fokus på en bæredygtig 
vækst og fastholdelse af kernevelfærden. 
Derudover er der tilføjet nye fokusområ-
der gældende for det kommende budge-
tår, det gælder både fokus på den grønne 
omstilling og på borger inddragelsen. 

Generelt videreføres de kommunale vel-
færds områder i 2022 uden nye reduktio-
ner.

Kernevelfærden handler om en fortsat pri-
oritering af børnene, de ældre og af dem, 
der har det svært. Den grønne omstilling 
handler både om at prioritere klimadags-
ordenen, men også et bredt fokus på den 
grønne dagsorden. Borgerinddragelse 
handler om at søge nye veje til involvering 
af borgerne i sager der betyder noget for 
vores by.  

Budgetaftalen for 2022 bygger videre 
på den gode udvikling, som Hvidovre 
Kommune er inde i. Til trods for alle de 
udfordringer Covid-19 har givet os gen-
nem 2020 og 2021, bliver vi stadig flere, 
der skabes nye jobs, og mange vil flytte til 
Hvidovre. 

I Hvidovre har vi igennem mange år prio-
riteret høj kvalitet i dagtilbuddene – både 
i forhold til normering og ikke mindst i 
forhold til de gode pædagogiske rammer. 
Det fortsætter vi med. Hvidovre Kommune 
opnåede allerede i 2020 minimumsnorme-
ringer. For yderligere at sikre flere hæn-
der til vores små børn styrker vi – over en 
to-årig periode - området ved at ændre 
alderen på børnehavebørn til 3 år.
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På skoleområdet vil vi gennem en allere-
de igangsat dialog med skolebestyrelser 
i 2022 sikre at børnene kan komme til og 
fra skole ad sikre skoleveje. 

På ældreområdet arbejder vi for at løse 
rekrutteringsudfordringer og vi vil fortsat 
sikre, at medarbejderne er til stede, ansigt 
til ansigt, hos den enkelte borger i den tid, 
som er nødvendig i forhold til den ydelse, 
som borgeren er visiteret til. 

Indsatsen for dem der har det sværest, 
har de seneste år medført store stigninger 
i udgifterne og vi har tilført mange midler. 
Dette fortsætter vi med ligesom vi i 2022 
udarbejder en autismestrategi, og under-
søger muligheden for at etablere et lokalt 
specialbørnehavetilbud.   
 
I de kommende år vil vi afprøve nye 
former for borgerinddragelse, som sup-
plement til de allerede eksisterende og 
lovpligtige høringer. Vi skal oprette udvalg 
med borgere og politikere (§17.4) og vi vil 
undersøge og oprette borgerpaneler, der 
samler et repræsentativt udsnit af kommu-
nens borgere til drøftelse og anbefaling af 
løsninger på aktuelle spørgsmål.

Hvidovre Kommune har igennem flere år 
haft et ambitiøst anlægsbudget til blandt 
andet renovering af skoler og nybyggeri 
af daginstitutioner. Det fortsætter vi med 

for, at det er vigtigt, at vi gennem anlæg 
holder fast i gode rammer. Og vi har med 
dette års budget prioriteret resten af sko-
letoiletterne, som enten renoveres og der 
bygges helt nye.

I 2022 holder vi skatterne i ro og vi afdra-
ger fortsat på den gæld vi har. Det betyder, 
at Hvidovre fortsat er en af de kommuner, 
hvor gælden per indbygger er lavest. Jeg 
håber, at du med budgettet for 2022 vil 
opleve at få et overblik over kommunens 
budget. Hvis der er emner eller tal, du øn-
sker at kigge dybere i, kan du finde mere 
materiale på www.hvidovre.dk.

God læsning!

Borgmester 
Helle Adelborg 

http://www.hvidovre.dk
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HVIDOVRE KOMMUNAL BESTYRELSE

Helle M. Adelborg (A)
Borgmester

Finn Gerdes (A)Kenneth F. Christiansen (A)

Lars G. Jensen (A) Anders Liltorp (A)
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Anders W. Andresen (F) Sara Benzon (F)

Maria S. Durhuus (A)

Benthe V. Holm (A) Yasir Iqbal (A)

Lisa Skov (UP)Steen Ørskov Larsen (UP)
2. viceborgmester
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Partier
A Socialdemokratiet
UP Uden for parti 
F Socialistisk Folkeparti
H Hvidovrelisten
O Dansk Folkeparti
V Venstre
Ø Enhedslisten

Arne Bech (H) Kristina E. Young (H)

Torben Nowicki 
 Rasmussen (V)

Charlotte Munch (V)

Marianne Rosenkvist (Ø)

Mikkel Dencker (O)
1. viceborgmester

Charlotte H. Larsen (O)René Langhorn (O)

Niels Ulsing (F)
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HVIDOVRES BUDGET 20222025

Det trykte budget for Hvidovre Kommune 
har fokus på det nye budgetårs aktiviteter 
og giver et overblik over hvordan kom-
munens økonomi de næste fire år kan 
påvirke den enkelte borger.  

Indledningsvis introduceres de væsent-
ligste nye initiativer og konkrete ændrin-
ger i tilbud, aktiviteter og gaderum, som 
Hvidovres indbyggere vil opleve i de 
kommende år. 

Det samlede kommunale tilbud til den 
enkelte er meget varieret og spænder 
fra sundhedspleje, dagtilbud og skoler 
til hjælp til jobsøgning, genoptræning, 
hjemmehjælp og plejecentre. Kommunen 
har også ansvaret for, at det nære byrum 
og den umiddelbare infrastruktur fungerer. 
Det indebærer f.eks. at skraldet fjernes, 
og at fortove, cykelstier og veje er uden 
huller, bump og revner.

I budgettets anden del præsenteres 
”Hvidovre i tal”, der redegør for kommu-
nens aktiviteter på de enkelte områder.  
Den sidste del af budgettet har fokus på 
kommunens udgifter og indtægter i rigtige 
kroner og ører, herunder de forventninger 
der er til udviklingen i budgetperioden 
2022-2025. For at få et overblik over 
hvordan budgettet fordeler sig mellem de 
forskellige fagområder vises udvalgenes 
f.eks. Børne- og Uddannelsesudvalgets 
driftsbudget for 2022 samt anlægsprojek-
ter i investeringsoversigten. 

Afslutningsvis følger hovedoversigt, bud-
getsammendrag og udvalgte takster.
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RAMMER FOR HVIDOVRE  KOMMUNES 
 ØKONOMI I 2022

Aftalen mellem Regeringen og KL om 
kommunernes økonomi for 2022
De overordnede rammer for kommuner-
nes finansieringsside fastlægges ved de 
årlige økonomiforhandlinger mellem Rege-
ringen og Kommunernes Landsforening. I 
økonomiaftalen aftales rammerne for 

• Serviceudgifter 
• Anlægsudgifter 
• Overførselsudgifter
• Pris- og lønskøn
• Skatter
• Tilskud og udligning 

Regeringen og Kommunernes Landsfor-
ening har den 8. juni 2021 indgået aftale 
om den kommunale økonomi for 2022. De 
angivne beløb er angivet for kommunerne 
under ét og Hvidovres andel udgør ca. 1 % 
af de samlede beløb.

• Kommunernes serviceramme løftes med 
1,4 mia. kr. til den demografiske udvik-
ling i takt med, at der kommer flere børn 
og ældre. Dermed udgør serviceram-
men 275,4 mia. kr. i 2022.

• Regeringen og KL er enige om, at kom-
munerne herudover kan tilvejebringe 
råderum for 0,2 mia. kr. i 2022 ved brug 
af færre eksterne konsulenter. Beløbet 
stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. 
kr. Der forudsættes herudover frigjort 
0,4 mia. kr. i kommunerne til velfærds-
prioriteringer.

• Økonomiaftalen opererer med et anlægs-
niveau på 19,9 mia. kr. i 2022, hvilket er 
1,7 mia. kr. lavere end usædvanligt høje 

niveau i 2021. Heraf finansierer kommu-
nerne selv 1 mia. kr. af deres likviditet. 

• I lighed med tidligere år må der ikke 
samlet ske en stigning i kommunernes 
indkomstskatter. På den baggrund har KL 
og regeringen aftalt en ramme til skatte-
nedsættelser med tilskud i kommunerne 
i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsva-
rende ramme til skatteforhøjelser i 2022 
til at hæve skatten uden risiko for indivi-
duelle sanktioner. Tilskuds procenten kan 
højest  udgøre 75 pct. af provenutabet i 
2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 
2025. Kommunerne skal ansøge Inden-
rigs- og Boligministeriet om adgang til 
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henholdsvis at sætte skatten op samt at 
få andel i tilskuddet til skattenedsættel-
ser.

• I 2022 er 1 mia. kr. af kommunernes 
bloktilskud betinget af, at kommunernes 
budgetterede anlægsudgifter holder 
sig inden for den aftalte anlægsram-
me, under hensyntagen til det samle-
de budgetterede niveau for drifts- og 
anlægsudgifter. Herudover er 3 mia. kr. 
betinget af overholdelsen af rammerne 
for serviceudgifter.



Budget 2022

12

BUDGETAFTALE FOR 20222025

Budgetforligspartierne bag de sidste tre 
års politiske budgetaftaler for budget-
årene 2019 - 2021 bestående af Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti og Hvidovrelisten, ønsker at 
fortsætte det politiske samarbejde om 
den økonomiske udvikling af Hvidovre 
Kommune. 

Forligspartnerne har fokus på at fortsætte 
en stabil og sikker økonomisk styring af 
Hvidovre Kommunes økonomi og dermed 
fortsat sikre en udvikling af det solide vel-
færdsniveau, som Hvidovre som børnenes 
og familiernes by, er kendt for. Samtidig 
fortsættes det nødvendige arbejde med 
klimasatsning i forhold til at nedbringe 
CO2 og klima- og stormflodssikre kommu-
nen, som er påbegyndt de senere år.
Dette års politiske aftale tager udgangs-
punkt i den indgåede og underskrevne 
aftale fra den 27. september 2018.
Gennem de forløbne tre år har forligs-
partierne sikret, at Hvidovre Kommunes 
driftsbudget grundlæggende er i balance. 
Derfor er parterne enige om at fastholde 
de tidligere besluttede reduktioner i bud-
get 2019-2022. Generelt videreføres de 
kommunale velfærdsområder i 2022 som 
helhed uden nye reduktioner.

De specialiserede områder
De senere år har der været en stor stig ning 
i udgifterne til de specialiserede om råder 
og området er tilført mange midler. Dette 
års budget vurderes at være i balance med 
følgende indsatser:

• Det voksenspecialiserede voksenområ-
de. Med en varig tilførsel på 6 mio. kr. i 

2022 og overslagsårene fra Økonomi-
udvalgets pulje forventes det, at bud-
gettet vil være i balance.

• Det børnespecialiserede område. Der 
tilføres ikke yderligere midler til området 
i 2022. Der forventes stadig effekt af de 
allerede besluttede indsatser.  Derud-
over forventes ny lovgivning i forbin-
delse med Folketingets vedtagelse af 
”Børnene Først”, som vil betyde, at der i 
2022 bliver frigivet puljer, som kommu-
nen kan ansøge.

• Specialundervisningsområdet. Med en 
varig tilførsel på 4 mio. kr. i 2022 og 
overslagsårene fra Økonomiudvalgets 
pulje til specialbørnehavepladser for-
ventes det, at budgettet på specialun-
dervisningsområdet vil være i balance i 
2022.  
 
På området udarbejdes i 2022 en 
autisme strategi og muligheden for at 
etablere et lokalt §32 tilbud (special-
børnehave) undersøges. Endelig skal 
det undersøg es, om budgetterne til 
Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU), 
og Forberedende GrundUddannelse 
(FGU) skal ligge på det samme udvalgs 
ramme. I dag ligger STU på Børne- og 
Uddannelsesudvalgets ramme og FGU 
på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets 
ramme. Sammenhængen mellem bevil-
linger til henholdsvis STU og FGU skal 
samtidig analyseres.

Hovedpunkterne fra de sidste års aftaler 
fastholdes for så vidt gælder afsnittene 
om bæredygtig vækst og fastholdelse af 
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kernevelfærden, men tilføjes nye fokus-
områder gældende for det kommende 
budgetår.

Hovedpunkter i de kommende 
års budgetter

Parterne er endvidere enige om følgende: 

• Støj
 Støj er et stort problem, som  plager 

mange Hvidovreborgere. Støjen 
kommer primært fra tre kilder, nem-
lig Holbæk- og Amagermotorvejen, 
jernbanerne og de mest trafikerede 
kommuneveje. Det er vigtigt for forligs-
partierne, at Kommunen i samarbejde 
med Vejdirektoratet opsætter støjmåle-
re på de mest støjplagede strækninger 
i kommunen, så det over for relevante 
beslutningstagere kan dokumenteres, 
hvor slemt det står til, og at der skal 

gøres noget nu. Konkret foreslår forligs-
partierne, at det skal undersøges, om 
det er muligt at overdække Holbæk-
motorvejen og afsætter en ramme 0,7 
mio.kr. til en forundersøgelse om mu-
ligheden for at lægge solceller og eller 
bygge boliger ovenpå. Forligspartierne 
ønsker ligeledes belyst, om en over-
dækning af Amagermotorvejen også 
vil være en god ide med henblik på at 
dæmme op for støjen i den sydlige del 
af kommunen. 

 Forligspartnerne er ligeledes enige om 
at nedsætte et §17,4-udvalg vedrørende 
nedbringelse af den øgede støjplage 
i kommunen. Udvalget skal bestå af 
borgere, politikere, repræsentanter fra 
administrationen samt eksterne eks-
perter på nedbringelse af trafikstøj og 
får til opgave at give anbefalinger om 
støjbekæmpelse til kommunalbestyrel-
sen. 
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• Dagtilbudsområdet 
 Hvidovre Kommune har allerede i 2020 

opnået minimumsnormeringer Ifølge 
Danmarks Statistiks beregningsmetode, 
hvor vi ligger på 2,8 børn pr. voksen 
i vuggestuen og 5,8 børn pr. voksen 
i børnehaven. Som konsekvens af 
finanslovsaftalen for 2021 forventer vi 
at få tilført yderligere midler til vores 
dagtilbud i 2022. Derved vil normerin-
gen i 2022 øges yderligere. 

 For at sikre flere hænder til vores små 
børn ønsker budgetpartnerne at styrke 
området yderligere ved at ændre alde-
ren på børnehavebørn, således at alle 
børn i Hvidovre bliver børnehavebørn, 
når de fylder 3 år. 

 Børnehavealderen ændres fra 1.1.2022 
fra 2 år og 10 mdr. til 2 år og 11 mdr. og 
fra 1.1.2023 ændres børnehavealderen 
til 3 år. Området tilføres 2,75 mio. kr. i 
2022 og yderligere 2,75 mio. kr. i 2023 
og frem. Med dette ønsker forligspar-
tierne at sikre høj kvalitet i dagtilbud-
dene – både i forhold til normering og 
gode pædagogiske rammer.

• Et klimarobust Hvidovre – Klimatilpas-
ning og CO2 målsætning 

 I lighed med sidste år ønsker forligs-
partierne fortsat fokus på klimaforan-
dringerne i Hvidovre Kommune. 
Klimatilpasning og miljørigtige grønne 
løsninger skal indarbejdes overalt i 
den kommunale opgaveløsning. Det 
er væsentligt, at kommunen på alle 
driftsområder medvirker ambitiøst til at 
indfri regeringens målsætning om 70 % 

i CO2-reduktion i 2030 på landsplan. 

 Målet om at være klimarobust kalder 
på konkrete initiativer som stormflods-
sikring af Kalveboderne og sikring mod 
skybrudsskader i de udsatte boligkvar-
terer i Hvidovre. 

 I forlængelse af budget 2021 videre-
føres puljer til klimasikring mod over-
svømmelse samt grøn omstilling af 
kommunens drift.  Der arbejdes frem 
mod en samlet Klimaplan og Naturplan 
for 2022 og fremover.

• Bæredygtigt byggeri
 Forligspartnerne er enige om, at mindst 

50 % procent af kommunale nybygge-
rier og renoveringer skal bestå af træ 
og genbrugsmaterialer, da kommunen 
herved bidrager til mindskelsen af res-
sourceforbruget. 

• Øget borgerinddragelse
 Forligspartnerne ønsker at inddrage 

borgerne tættere i den  demokratiske 
dialog om kommunens udvikling. I de 
kommende år skal nye former for bor-
gerinddragelse afprøves, som supple-
ment til de allerede eksisterende og 
lovpligtige høringer.  Der skal gøres 
brug af §17,4 udvalg, der giver mulighed 
for at nedsætte udvalg med  specifikke 
opgaver og inddrage borgere og res-
sourcepersoner i arbejdet med anbefa-
linger til Kommunalbestyrelsens videre 
arbejde, samt borgerpaneler, der sam-
ler et repræsentativt udsnit af kommu-
nens borgere til drøftelse og anbefaling 
af løsninger på aktuelle spørgsmål. 
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• Servicebus – ældreområdet
 Ældre- og handicappede borgeres 

muligheder for at færdes trygt og 
sikkert rundt i Hvidovre skal forbedres, 
ved at etablere en servicebus ordning. 
Service bus ordningen skal give ældre- 
og handicappede borgere større mulig-
hed for at færdes rundt i byen til f.eks. 
butikscentrene, havnen eller aktivitets-
centret. Budgetparterne vil i budget 
2022 og overslagsårene afsætte 1,3 
mio.kr til en servicebus.

• Rekruttering på ældreområdet
 Forligspartnerne vil fremadrettet sikre, 

at vores ældre får den omsorg og pleje, 
de har behov for. Derfor ser parterne 
med stor bekymring på den stigende 
arbejdskraftmangel på ældreområdet. 
Det skal fortsat sikres, at medarbejder-
ne er til stede, ansigt til ansigt, hos 
den enkelte borger i den tid, som er 
nødvendig i forhold til den ydelse, som 
borgeren er visiteret til. 

 Dette fordrer en fleksibel planlægning og 
optimerede ruter, ligesom det skal ses i 
sammenhæng med at Hjemmeplejen er 
i gang med at etablere teams, hvor en 
gruppe af medarbejdere sammen dæk-
ker en fast gruppe af borgere. Det giver 
både mulighed for en optimal ruteplan-
lægning og større kontinuitet i borgerens 
forløb. For at imødekomme de øgede re-
krutteringsudfordringer er parterne enige 
om, at oprette en pulje på 1,0 mio. kr. til at 
etablere øgede praktikmuligheder, flere 
voksenelevforløb, fritidsjob og lønsum 
til fastholdelse af medarbejdere på hele 
ældre og sundhedsområdet. 

• Spisning for pårørende til ældre
 I 2022 undersøges om der på kommu-

nens plejecentre kan tilbydes spisning 
for pårørende til plejehjemsbeboere i 
forbindelse med besøg. 

• Folkeskolen
 Hvidovre har gode og velfungeren-

de skoler. Samtidig er vi udfordret 
af, at enkelte skoler har meget høje 
klassekvotienter. Forligspartnerne er 
enige om, at vores skolevæsen skal 
være et godt og stabilt skolevæsen 
for alle byens børn, ligesom det har 
betydning for både undervisningen 
og børnenes trivsel, at der ikke er for 
mange børn i hver klasse. Forligspart-
nerne vil derfor i 2022 undersøge, 
om der fremadrettet kan indføres en 
maksimal klassestørrelse på 24 elever 
i hver klasse. 

• Trafiksikkerhed – skoleveje 
 I forlængelse af vedtagelsen af trafik-

sikkerhedsstrategien er sikre skolevej 
udpeget som et vigtigt indsatsområde. 
Der pågår pt. en proces med inddragel-
se af alle skolebestyrelser vedrørende 
hvilke indsatser, der skal iværksættes 
på den enkelte skole. 

 Indsatserne afholdes fra Trafiksikker-
hedspuljen og det sikres at de mest 
trafikudfordrede skoler, som f.eks. 
Avedøre Skole prioriteres.  

• Motionssti ved Engstrandskolen
 Der undersøges om der kan etableres 

en løbe- og motionssti ved Engstrand-
skolen og Frihedens Idrætscenter i 
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forlængelse af ønsket om at anvende 
byens rum som motionsrum for alle bor-
gere. 

• Padelbaner
 Etablering af fire padelbaner efter 

internationale mål ved Avedøre Stadion 
undersøges.

• Klubhus til Rebæk IF med offentlige 
toiletter Rebæk Søpark

 Der afsættes 4 mio. kr. som en ramme 
til projektet, der forelægges til politisk 
beslutning i første halvår af 2022. 

• Byskilte
 De eksisterende byskilte udskiftes 

til miljøvenlige nye skilte. Udgiften 
afholdes inden for de allerede afsatte 
driftsmidler.

Parterne er enige om følgende driftsudvi-
delser i budget 2022 og overslagsårene:

1. Erhvervsplaymaker. Der afsættes 0,6 
mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene 
til en Erhvervsplaymaker. Erhvervs-
playmakerens opgave bliver at styrke 
samarbejdet mellem virksomheder og 
skole samt at styrke erhvervspraktikken 
og elevernes kendskab og interesse for 
erhvervsmulighederne via en erhvervs-
skoleuddannelse.

2. Psykolog til ungerådgivningen på 
Poppelgården. I 2020 blev Ungepsyko-
log-rådgivningen etableret på Poppel-
gården. Der har vist sig et stort behov 
for psykologhjælp til unge. Ordningen 
opnormeres med yderligere en stilling, 

hvortil der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 
og overslagsårene.

3. 2 sagsbehandlere til Center for Handi-
cap og Psykiatri. På grund af stigende 
sagsantal i Voksenrådgivningen tilføres 
området 2 ekstra rådgivere med det 
formål at styrke sagsbehandlingen. Der 
tilføres 1,2 mio. kr. i 2022 og overslags-
årene.

4. Kulturgården Risbjerggaard. Kultur-
gården åbner i 2022. Der afsættes en 
driftsramme på 0,5 mio. kr. årligt i 2022 
og overslagsårene.

5. Styrkelse af IT-drift. I forbindelse med 
udvidelse af support og overvågning af 
IT-systemer til 24/7/365 tilføres området 
0,35 mio. kr. i 2022 og overslagsårene.

6. OL-pulje. For at understøtte talentud-
viklingen i idrætsklubberne af potenti-
elle deltagere fra Hvidovre til OL 2024 
afsættes 0,4 mio. kr. fra 2022-2024. De 
relevante foreninger anmodes om sam-
let i partnerskab at indskyde 0,1 mio. kr. 
pr år. Det samlede beløb på 0,5 mio. kr. 
forsøges matchet af tilsvarende spon-
sorbidrag fra det lokale erhvervsliv. 

7. Flere vejtræer – grønnere by. I 2022 
etableres vejtræer på Hvidovrevej 
fra Brostykkevej til Gammel Køge 
Landevej. I de kommende år skal der 
fortsat arbejdes med at plante træer 
i  Hvidovre, hvor der er muligt. Til drift 
og pasning af det øgede antal vejtræ-
er afsættes 1 mio. kr. i 2022 og over-
slagsårene.  

INDHOLDS-
FORTEGNELSE

BORGMESTER ENS 
FORORD

HVIDOVRE 
KOMMUNAL-
BESTYRELSE

HVIDOVRES 
 BUDGET
Rammer for Hvidovre 
 Kommunes økonomi i 2022
Budgetaftale for 2022-2025

BUDGETTET I 
KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL
Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES 
PENGENE
Økonomiudvalget 
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Børne- og Uddannelses udvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget 
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

 OVERSIGTER
Hovedoversigt
Budgetsammendrag 
Udvalgte takster



17

Hvidovre Kommune har et ambitiøst an-
lægsbudget i disse år. Parterne er enige 
om følgende anlægsudvidelser til det 
allerede besluttede omfattende anlægs-
program for 2022 og overslagsårene:

1. Skoletoiletter. Til renovering af eksiste-
rende og opførelse af nye skoletoiletter 
afsættes 8,3 mio. kr. i 2022.

2. Forbindelsessti fra Bakkeskoven til sti 
langs Kettehøj. Der afsættes 2,9 mio. 
kr. til renovering/etablering af sti inkl. 
Belysning.

3. Kunstgræsbane. Der afsættes en 
ramme på 8 mio. kr. i 2023 til yderligere 
etablering af kunstgræsbane. Konkret 
lokalisering skal undersøges og hvis 
der fældes træer for at etablere kunst-
græs, skal der plantes nye- og gerne 
flere træer. Der skal træffes endelig 
politisk beslutning herom i 2022.

4. Stationsforpladsen ved Hvidovre 
Station. Der afsættes 1,94 mio. kr. til 
forskønnelse af stationsforpladsen ved 
Hvidovre Station. I dette beløb er der 
fratrukket finansieringsbidrag fra DSB.

5. Ældrecenter. Hvidovregade 51 nedrives 
og det eksisterende aktivitetscenter i 
Hvidovregade udvides med 200 m² til 
bl.a. udvidelse af aktivitetssal, værkste-
der og kontorlokaler til Ældrerådet. Der 
afsættes 14,8 mio. kr. 

6. Supercykelsti Rødovre-Avedøre 
Holme. I samarbejde med Rødovre 
og Brøndby kommuner afsættes netto 

0,68 mio. kr. til etablering af supercykel-
stiforbindelse fra Rødovre til Avedøre 
Holme i 2023.   

Skatter i 2022
Der bliver ikke ændret på skatten i 2022. 
Skatteprocenten er forsat 25,5 og kirke-
skatteprocenten er uændret 0,72. Grund-
skyldspromillen ligger også uændret på 
29,7 og dækningsafgiftspromillen for 
erhvervsejendomme er uændret 10,0.
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Noter Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget 
2022

Overslagsår 
2023

Overslagsår 
2024

Overslagsår 
2025

A. Det skattefinansierede område

Indtægter

1 Skatter 3.030,9 3.095,9 3.178,2 3.261,8

2 Tilskud og udligning 1.155,6 1.147,2 1.168,7 1.193,2

Indtægter i alt 4.186,5 4.243,1 4.346,9 4.455,0

3 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Økonomiudvalget -547,6 -550,4 -547,4 -547,9

Teknik- og Miljøudvalget -174,6 -169,2 -167,7 -167,7

Kultur- og Fritidsudvalget -101,4 -100,1 -100,1 -99,7

Børne- og Uddannelsesudvalget -1.188,5 -1.187,6 -1.193,6 -1.198,4

Ældre- og Sundhedsudvalget -785,1 -786,1 -786,5 -787,7

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget -1.230,6 -1.229,4 -1.237,5 -1.245,7

Driftsudgifter i alt -4.027,8 -4.022,8 -4.032,8 -4.047,2

Pris- og lønudvikling -76,9 -170,6 -267,1

Renter 10,7 10,7 10,9 11,1

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 169,3 154,1 154,4 151,7

4 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Byudvikling, bolig og miljø -40,9 -26,0 -23,2 -11,0

Transport og infrastruktur -34,5 -30,0 -60,3 -16,2

Undervisning og kultur -49,2 -37,8 -82,3 -51,3

Sundhedsområdet

Sociale opgaver og beskæftigelse -13,8 -16,9 -30,1

Fællesudgifter og administration -0,4 -23,5

Anlægsudgifter i alt -140,2 -134,7 -195,9 -79,4

Anlægsindtægter i alt 1,5 0,5 0,8

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE 
 OMRÅDE 30,6 19,8 -41,6 73,2

BUDGETTET I KRONER OG ØRE
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Noter Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget 
2022

Overslagsår 
2023

Overslagsår 
2024

Overslagsår 
2025

B. Forsyningsvirksomheder

Drift (indtægter – udgifter) 5,9 5,9 5,9 5,9

Anlæg (indtægter – udgifter)

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 5,9 5,9 5,9 5,9

C. RESULTAT I ALT (A + B) 36,5 25,7 -35,7 79,1

5 Afdrag -32,6 -32,7 -32,8 -32,9

6 Optagne lån 53,6 70,0 82,0 94,0

6
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og 
gæld samt langfristede tilgodehavender (øvrige 
finansforskydninger)

-31,3 -43,3 -67,4 -79,4

I alt -10,3 -6,0 -18,2 -18,3

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 26,1 19,6 -53,8 60,7

LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING 468,2 487,8 434,0 494,7

Noter til finansieringsoversigten
Finansieringsoversigten giver et samlet 
overblik over kommunens indtægter og 
udgifter i 2022 og de efterfølgende tre 
overslagsår. Oversigten er opdelt i skat-
tefinansieret område, forsyningsvirksom-
heder (brugerfinansieret) samt finansielle 
poster. Overordnet set tilrettelægges bud-
gettet efter, at indtægterne skal finansiere 
drifts- og anlægsudgifterne samt nettoaf-
draget på lån.

1. Kommunens skatteindtægter omfatter:
a. Personlig indkomstskat – 2.483,6 

mio. kr.
b. Ejendomsskatter (bl.a. grundskyld)  

– 457,1 mio. kr.
c. Selskabsskatter – 92,2 mio. kr.
d. Øvrige skatter – 0,69 mio. kr.
e. Bidrag for skråt skatteloft – 2,77 mio. kr.

 Kommunerne har mulighed for selv at 
budgettere deres udskrivningsgrundlag 
for personskat eller vælge et stats-
garanteret udskrivningsgrundlag. Og 
hermed følger også fastlæggelsen af 
en stor del af indtægterne fra tilskud 
og udligning. Valget gælder for ét år 
ad gangen – Hvidovre har siden 2009 
valgt statsgaranti og 2022 er ingen 
undtagelse.

2. Tilskud og udligning omfatter:
a. Tilskud og udligning – 1.022,6 mio. kr.
b. Særlige tilskud – 130,2 mio. kr., heraf 

udgør særligt likviditetstilskud knap 
29 mio. kr. og tilskud til udsatte ho-
vedstadskommuner på knap 60 mio. 
kr. I 2022 kompenseres kommunen 
med 15,6 mio. kr. vedrørende uddan-
nelsesstatistik.
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c. Tilskud og udligning vedrørende 
udlændinge – 8,9 mio. kr.

d. Kommunalt udviklingsbidrag til regio-
nerne – 6,2 mio. kr.

3. Driftsudgifterne i budget 2022 udgør 
4.027,8 mio. kr. på de skattefinansiere-
de områder. Driftsudgifterne omfatter 
serviceudgifter, overførselsindkomster 
samt medfinansiering af sundhedsvæs-
net. I Økonomiaftalen mellem Regerin-
gen og Kommunernes Landsforening 
er fastlagt størrelsen af kommunernes 
serviceudgifter og hvis de samlede 
serviceudgifter overgår dette niveau, vil 
der ske sanktionering både fælles og 
individuelt. I 2022 udgør kommunens 
serviceudgifter 2.930,1 mio. kr., hvilket 
svarer til den for Hvidovre udmeldte 
andel af kommunernes serviceramme.

 Serviceudgifter omfatter bl.a. dagtilbud, 
skoler, børn og voksne med særlige be-
hov, hjemmehjælp samt veje og grønne 
områder. Læs mere om driftsudgifter på 
de enkelte fagudvalgsområder i ”Sådan 
bruges pengene”.

 På det brugerfinansierede område 
(Affaldshåndtering) er der et indtægts-
budget på 5,9 mio. kr.

4. De samlede anlægsudgifter på det 
skattefinansierede område er 140,2 
mio. kr. i 2022 og er ligesom service-
driftsudgifterne fastlagt i Økonomiafta-
len for kommunerne under ét. Der er 
salgsindtægter på 1,5 mio. kr. Læs mere 
om anlægsprojekterne i bemærkninger 
til investeringsoversigten.

5. Afdrag på lån inkl. afregning af inde-
frosne feriemidler er i 2022 på 32,6 
mio. kr.

6. Kommunernes muligheder for at optage 
lån er fastlagt i Lånebekendtgørelsen 
og er begrænset til bl.a. energibespa-
rende foranstaltninger samt anlæg på 
det brugerfinansierede område. Som 
følge af Regeringens og forligspartier-
nes boligaftale vil stigninger i grund-
skylden i 2022 blive indefrosset hos 
den enkelte boligejer og først skulle be-
tales, når boligen sælges. Det medfører 
en mindreindtægt for kommunen, som i 
stedet har fået låneadgang til dækning 
af mindreindtægten. I forhold til kom-
munens budget betyder det, at lånead-
gangen er udvidet, hvilket medfører, at 
det forudsatte lånoptag er større end 
tidligere år, mens kommunens tilgode-
havender øges tilsvarende.

 Låntagningen i 2022 er budgetlagt til i 
alt 53,6 mio. kr., hvoraf kun de 5,6 mio. 
kr. vedrører lån vedrørende energi-
besparende foranstaltninger, men de 
øvrige 48 mio. kr. vedrører lån til inde-
frossen grundskyld.

I 2022 medfører kommunens budget en 
forventet forøgelse af kassebeholdningen 
med 26,1 mio. kr.
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HVIDOVRE I TAL 

Kommunen har en bred vifte af opgaver 
og leverer service til borgerne – uanset 
hvor i livet den enkelte borger er. Det er 
blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til 
jobsøgning, kultur og idræt, hjemmehjælp 
og plejecentre. 

Nedenfor præsenteres nøgletal for dele af 
kommunens service. Det giver et indblik 
i de mange forskelligartede opgaver, 
som kommunen varetager, og det giver 
et indblik i den volumen og økonomi, der 
knytter sig til nogle af opgaverne. Indled-
ningsvis vises nøgletal for kommunens 
borgere, da befolkningsudviklingen og 
befolkningssammensætningen har sam-
menhæng til den service, som Hvidovre 
Kommune leverer. 

Borgere i Hvidovre
Hvidovre kommune har over en årræk-
ke oplevet en befolkningstilvækst. Pr. 1. 
januar 2021 var der 53.451 indbyggere 
i kommunen, som er et lille fald på 76 
borgere i forhold til 1. januar 2020. Dog 
forventes der fortsat befolkningstilvækst i 
de kommende år. Som det fremgår af figur 
1, forventes befolkningstilvæksten primært 
af ske ved, at der kommer flere børn og 
flere borgere, som er ældre end 65 år. 

I løbet af de kommende fem år forventes 
der bygget 1.221 nye boliger. Kommunens 
boligmasse på i alt 25.092 boliger i 2021 
er præget af en del etagebyggeri. Cirka 
55 procent af boligerne er etageboliger, 
mens parcelhuse udgør 28 procent og 

Figur 1: Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper
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rækkehuse 13 procent. Øvrige boligtyper 
udgør 4 procent. 40 procent af kommu-
nens boliger er ejet af almennyttige 
boligselskaber. Kommunalbestyrelsen 
har vedtaget en boligpolitik, der angiver 
retning for boligudviklingen i Hvidovre 
Kommune de kommende år.
 
Børn og unge
Kommunen leverer dagtilbud, skolegang 
og SFO- og klubtilbud til børn og unge i 
alderen 0-18 år. 

I 2021 forventes der at være indskrevet 
3.048 børn i dagtilbud og 5.628 elever i 
kommunens folkeskoler. De 9 kommuna-
le folkeskoler i Hvidovre Kommune skal 
i skoleåret 2020/2021 i alt afvikle cirka 
249.964 undervisningstimer. Cirka 12 pro-
cent af kommunens skolesøgende børn er 
indskrevet i privatskole. 

Tabel 1: Oversigt over antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud 2020-2022

Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år 107 99 110

Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år 1.001 937 960

Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år 1.965 2.012 1.976

I alt indskrevne 0-6 år 3.073 3.048 3.046

Antal skoleelever 0.-10. klasse 5.586 5.628 5.636

Antal elever i specialundervisning 322 354 387

SFO 2.230 2.217 2.249

Antal indskrevne i skoleklub/fritidsklub 1.918 1.902 1.970

Antal indskrevne i ungdomsklub 101 83 83

Klassekvotient 0.-9. klasse - egne almenklasser 22,9 22,7 22,5

Antal elever i private skoler 780 772 777

Tabel 2: Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2020-2022

Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Antal børn i familiepleje 49 51 51

Antal børn i andre anbringelser 74 81 81

Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt 123 132 132
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Voksne og ældre
Kommunen leverer service til de voksne 
borgere, som ikke er på arbejdsmarke-
det for eksempel på grund af ledighed, 
sygdom, fysisk handicap, psykisk sygdom 
eller alderdom.

Der er således mange forskellige mål-
grupper, hvilket også afspejles i, at de op-
gaver, kommunen varetager på området, 
er meget forskellige.

Tabel 3: Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse 2020-2022

Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Dagpengemodtagere 1.048 1.060 936

Fleksjobbere 532 548 580

Førtidspensionister 1.794 1.864 1.951

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. 79 64 79

Kontanthjælpsmodtagere 713 639 658

Ledige i jobafklaringsforløb 223 169 203

Ledige i ressourceforløb 290 280 332

Ledighedsydelsesmodtagere 133 137 110

Revalidender 38 31 38

Sygdagpengemodtagere 839 985 649

Uddannelseshjælpsmodtagere 298 277 282

I alt 5.987 6.055 5.818

Tabel 4: Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2020-2022

Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptrænings-
centret 1.991 2.011 2.011

Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for 
kommunens regning 243 188 188

Andel af specialiseret genoptræning 12,2% 9,3% 9,3%
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Tabel 5: Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunalt eller privat) 2020-2022

Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Private leverandører 273 315 315

Kommunen 1.144 1.122 1.122

Antal modtagere af hjemmepleje i alt 1.417 1.437 1.437

Tabel 6: Antal pladser på kommunens plejecentre 2021

 
Andel norme-
rede pladser 

2021

Budget-belæg-
nings-procent 

2021

Andel anvendt 
af Hvidovre, 

procent

Bofællesskabet Torndalshave 12 100,0 100,0

Dybenskærhave 72 99,5 92,3

Krogstenshave 120 99,5 91,5

Krogstenshave beskyttede plejeboliger 43 99,5 95,3

Strandmarkshave 73 99,5 97,3

Søvangsgården (selvejende) 91 99,5 97,8

Svendebjerghave 3 99,5 77,3

Tabel 7: Antal Midlertidige døgn pladser 2021

 
Andel norme-
rede pladser 

2021

Budget-belæg-
nings-procent 

2021

Andel anvendt 
af Hvidovre, 

procent

Svendebjerghave 43 93,5 100,0
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Tabel 8: Oversigt over besøgstal på biblioteket 2020-2022

 Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Avedøre Bibliotek 43.194 21.000 44.500

Hovedbiblioteket 140.127 97.300 120.000

www.hvidovrebib.dk 117.930 170.000 200.000

Besøgstal i alt 301.251 288.300 364.500

Tabel 9: Oversigt over besøgstal i idrætscenter 2020-2022

 Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Avedøre Idrætscenter friluftsbadet

Offentlige brugere 4.832 5.607 6.800

Foreninger og skoler 406 1.200

Antal besøg i friluftsbadet 4.832 6.013 8.000

Avedøre Idrætscenter svømmehallen

Offentlige brugere 13.586 11.000 29.500

Foreninger og skoler 9.556 5.000 16.000

Antal besøg i svømmehallen 23.142 16.000 45.500

Friheden Idrætscenter skøjtehallen

Offentlige brugere 16.875 5.900 30.000

Friheden Idrætscenter svømmehallen

Offentlige brugere 18.495 8.000 30.000

Foreninger og skoler 20.946 17.700 32.000

Antal besøg i svømmehallen 39.441 25.700 62.000

Besøgstal i alt 84.290 53.613 145.500

Fritidslivet og rundt i kommunen
Hvidovre Kommune har mange tilbud på 
fritids-, idræts- og kulturområdet, som 
blandt andet omfatter biblioteket, idræts-
centrene og museerne. Derudover er der 

også de ting i hverdagen, som du som 
borger først virkelig mærker, hvis de ikke 
bliver gjort. Det er blandt andet afhent-
ning af affald.

INDHOLDS-
FORTEGNELSE

BORGMESTER ENS 
FORORD

HVIDOVRE 
KOMMUNAL-
BESTYRELSE

HVIDOVRES 
 BUDGET
Rammer for Hvidovre 
 Kommunes økonomi i 2022
Budgetaftale for 2022-2025

BUDGETTET I 
KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL
Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES 
PENGENE
Økonomiudvalget 
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Børne- og Uddannelses udvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget 
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

 OVERSIGTER
Hovedoversigt
Budgetsammendrag 
Udvalgte takster



27

Tabel 10: Oversigt over besøgstal på museer 2020-2022

Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Cirkusmuseet 11.188 10.000 20.000

Forstadsmuseet 3.000 5.000 9.000

Forstadsmuseet Digital Formidling (hjemmeside, Facebook, 
Instagram) 150.000 190.000 200.000

Besøgstal i alt 164.188 205.000 229.000

Tabel 11: Oversigt over affald, som kommunen henter 2020-2022

Resultat 2020 Skøn 2021 Budget 2022

Affald til deponering, ton 0 0 0

Affald til forbrænding, ton 9.560 9.231 8.619

Affald til genanvendelse, ton 9.304 10.420 10.622

Affald til specialbehandling, ton 44 36 40

Affald i alt 18.908 19.687 19.281
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Økonomiudvalgets samlede budget for 2022 er på 547,6 mio. kr.
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Administration (47,0%)
IT (14,0%)
Tjenestemandspension (13,0%)
Rengøring (11,0%)
UdbetalingDanmark (3,0%)
Politisk aktivitet (2,0%)
Beredskab (2,0%)
Løn- og barselspuljer (2,0%)
Forsikring (2,0%)
Øvrigt (2,0%)
Ejendomme (1,0%)
Erhvervsfremme (1,0%)
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Følgende initiativer iværksættes på udval-
gets område:

Øget borgerinddragelse
Hvidovre kommer til at forandre sig over 
de kommende år. Der skal både findes 
løsninger på, hvordan vi lokalt håndterer 
klimaforandringerne, behovet for flere bo-
liger i hovedstadsområdet, får mere natur 
og en mere klima- og miljøvenlig hverdag 
– og hvordan vi udvikler fremtidens vel-
færd. Dette arbejde er eksempler på hvad 
borgerne kan inddrages i, og Kommunal-
bestyrelsen har besluttet, at nye former 
for borgerinddragelse skal prøves af ved 
siden af de lovpligtige høringer og borger-
møder, kommunen allerede benytter sig 
af. Det kan f.eks. være borgerpaneler og 
særlige udvalg, hvor borgere, politikere 
og kommunale fagfolk arbejder sammen 
om bestemte emner. Sådan et udvalg er 
Bymidte-udvalget, der over en årrække 
har rådgivet Kommunalbestyrelsen om 
udviklingen af Hvidovre Bymidte og Kul-
turhus Risbjerggaard.

I 2022 vil borgere blive inviteret ind til et 
særligt støj-udvalg efter samme model 
som Bymidte-udvalget. Støj-udvalget skal 
finde løsninger til, hvordan vi dæmper 
trafikstøjen i Hvidovre. 

Styrkelse af IT-drift
I forbindelse med udvidelse af support og 
overvågning af IT-systemer til hele døgnet 
året rundt tilføres området 0,35 mio. kr. fra 
2022.

Pulje til specialiserede områder
I budget 2021 blev afsat en pulje på 10 
mio. kr. til imødegåelse af merudgifter på 
de specialiserede områder. Denne pulje 
fordeles med 4 mio. kr. til specialbørneha-
ver (beskrevet under Børne- og Uddannel-
sesudvalget) og 6 mio. kr. til det speciali-
serede voksenområde (beskrevet under 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget).
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Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets samlede budget for 2022 er på 168,7 mio. kr., heraf 
udgør nettodriftsudgifter inden for servicerammen 174,6 mio. kr., mens der er netto-
driftsindtægter på 5,9 mio. kr. på det brugerfinansierede affaldsordningsområde.

KLIMA, MILJØ OG TEKNIKUDVALGET

Bygningsvedligeholdelse (28,0%)
Materielgården (20,0%)
Tilskud til busdrift (20,0%)
Vejvedligeholdelse (17,0%)
Bilordning (4,0%)
Grønne områder (3,0%)
Vintertjeneste (3,0%)
Miljø (2,0%)
Miljøplanlægning (2,0%)
Øvrigt (1,0%)
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Følgende initiativer iværksættes på udval-
gets område:

Naturplan, ressourcer
Naturplanen skal indeholde  kommunens 
strategi og målsætning for naturen i 
 Hvidovre og indeholde initiativer bl.a. 
”vild med vilje” og ”Danmarks vildeste 
kommune”. Ressourcerne, som afsættes i 
2023, skal anvendes til en medarbejder til 
opgaver og faglig forstrækning på natur-
området.

Flere vejtræer – grønnere by
I 2022 etableres vejtræer på Hvidovrevej 
fra Brostykkevej til Gammel Køge Landevej. 
I de kommende år skal der fortsat arbejdes 
med at plante træer i Hvidovre, hvor der 
er muligt. Til drift og pasning af det øgede 
antal vejtræer afsættes 1 mio. kr. årligt.

Buslinje 11 - 2. etape
Den 28. september 2021 besluttede 
Kommunalbestyrelsen at godkende etab-
lering af en ny buslinje 11 fra vendesløjfen 
Kettevej ved Byvej via Hvidovre Hospital 
og direkte til Københavns Rådhusplads. 
Linjen er gået i drift 27. juni 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede også, 
at buslinjen fra juni 2022 skal forlænges 
fra vendesløjfen Kettevej ved Byvej til 
 Avedøre Station, hvorved Byvej får busbe-
tjening til gavn for nuværende institutioner 
beliggende her, men lige så væsentligt 
for at sikre busbetjening til de kommende 
boliger langs Byvej.

Støj
En overdækning af Amagermotorvejen 
undersøges også for om det vil være en 
god idé med henblik på at dæmme op for 
støjen i den sydlige del af kommunen. Der 
nedsættes et § 17,4-udvalg vedrørende 
nedbringelse af den øgede støjplage i kom-
munen. Udvalget skal give anbefalinger om 
støjbekæmpelse til Kommunalbestyrelsen.

Klimarobust Hvidovre 
I lighed med sidste år ønsker forligsparti-
erne fortsat fokus på klimaforandringerne 

i Hvidovre Kommune. Klimatilpasning og 
miljørigtige grønne løsninger skal indarbej-
des overalt i den kommunale opgaveløs-
ning. Det er væsentligt, at kommunen på 
alle driftsområder medvirker ambitiøst til at 
indfri regeringens målsætning om 70 % i 
C02-reduktion i 2030 på landsplan. Målet 
om at være klimarobust kalder på konkre-
te initiativer som stormflodssikring af Kal-
veboderne og sikring mod skybrudsskader 
i de udsatte boligkvarterer i Hvidovre. I 
forlængelse af budget 2021 videreføres 
puljer til klimasikring mod oversvømmelse 
samt grøn omstilling af kommunens drift. 
Der arbejdes frem mod en samlet Klima-
plan og Naturplan for 2022 og fremover.

Bæredygtigt byggeri 
Mindst 50 procent af kommunale nybyg-
gerier og renoveringer skal bestå af træ 
og genbrugsmaterialer, da kommunen 
herved bidrager til mindskelsen af res-
sourceforbruget.

Trafiksikkerhed – skoleveje
I forlængelse af vedtagelsen af trafik-
sikkerhedsstrategien er sikre skoleveje 
udpeget som et vigtigt indsatsområde. 
Der pågår pt. en proces med inddragelse 
af alle skolebestyrelser vedrørende hvilke 
indsatser, der skal iværksættes på den 
enkelte skole. Indsatserne afholdes af 
Trafiksikkerhedspuljen og det sikres, at de 
mest trafikudfordrede skoler, som f.eks. 
Avedøre Skole prioriteres.

Motionssti Engstrandsskolen
Det undersøges, om der kan etableres en 
løbe- og motionssti ved Engstrandskolen 
og Frihedens Idrætscenter i forlængelse 
af ønsket om at anvende byens rum som 
motionsrum for alle borgere.

Byskilte
De eksisterende byskilte udskiftes til 
miljøvenlige nye skilte. Udgiften afholdes 
inden for de allerede afsatte driftsmidler.

Under investeringsoversigten fremgår ud-
dybende bemærkninger for kommunens 
anlægsprojekter.
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Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget for 2022 er på 101,4 mio. kr.

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Idrætsområdet Hvidovre (34,0%)
Bibliotek (30,0%)
Foreninger (9,0%)
Forstadsmuseet (5,0%)
Voksenundervisning (4,0%)
Øvrigt (4,0%)
Teatre (4,0%)
Kolonier (4,0%)
Puljer (3,0%)
Kulturgården (2,0%)
Fritidsaktiviteter (1,0%)
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Følgende initiativer iværksættes på udval-
gets område:

Kulturgården – driftsramme
Kulturgården åbner i september 2022. 
Der afsættes en driftsramme på 0,5 mio. 
kr. årligt fra 2022.

Der ansættes en kulturmedarbejder, der 
bl.a. skal stå for værtskab i kontakten med 
brugere, foreninger og Kulturgårdens aktø-
rer, udvikle arrangementer og koordinere 
brugen af stedet. Medarbejderen vil også 
være ansvarlig for at udvikle Kulturgårdens 
kulturelle profil i tæt samarbejde med Cen-
ter for Kultur og Fritid og husets brugere.

OL-pulje til talentudvikling
For at understøtte talentudviklingen i 
idrætsklubberne af potentielle deltage-
re fra Hvidovre til OL 2024 afsættes 0,4 
mio. kr. årligt i årene 2022 til 2024. De 
relevante foreninger anmodes om samlet 
i partnerskab at indskyde 0,1 mio. kr. pr år. 
Det samlede beløb på 0,5 mio. kr. forsø-
ges matchet af tilsvarende sponsorbidrag 
fra det lokale erhvervsliv.

Padelbaner 
Etablering af fire padelbaner efter internatio-
nale mål ved Avedøre Stadion undersøges. 

Det skal undersøges, hvorvidt det er mu-
ligt at etablere padelbaner ved området 
omkring Avedøre Stadion under hensyn 
til de særlige planforhold, der gælder for 
området. 

Derudover skal mulige driftsmodeller 
undersøges, herunder muligheden for 
et samarbejde mellem kommunen og en 
forening, hvor foreningen står for den 
daglige drift af banerne, herunder fore-
ningsaktiviteter og udlejning af oversky-
dende banetider. Det undersøges også, 
hvordan indtægterne fra baneudlejningen 
kan fordeles til henholdsvis hel eller delvis 
dækning af driftsudgifterne, foreningsak-
tiviteter og til at øge budgettet til kommu-
nens talent- og elitepulje.
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Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget for 2022 er på 1.188,5 mio. kr., hvoraf 
1.188,3 mio. kr. er serviceudgifter.

BØRNE OG UDDANNELSESUDVALGET

Skoler (34,0%)
Dagtilbud (24,0%)
Specialundervisning (13,0%)
Anbringelser og forebyggelse (11,0%)
SFO/klub (6,0%)
Handicappede børn og unge (3,0%)
Tandplejen (2,0%)
PPR (2,0%)
Sundhedsplejen (1,0%)
Ungdomsskolen (1,0%)
Overførselsindkomster (1,0%)
Musikskolen (1,0%)
Øvrigt (1,0%)
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Følgende initiativer iværksættes på udval-
gets område:

Erhvervsplaymaker 
Siden 2015 har det været en tilbageven-
dende tradition, at udskolingselever og 
lokale virksomheder i Hvidovre sætter 
hinanden stævne til messen ”Mød en 
virksomhed”. Her kan de unge høre om 
erhvervsuddannelserne og job inden for 
forskellige brancher, hvor der er behov for 
arbejdskraft nu og i fremtiden.
I 2022 går Hvidovre Kommune skridtet 
videre med ansættelse af en såkaldt 
”erhvervsplaymaker”, som skal styrke 
forbindelsen mellem eleverne og virksom-
hederne gennem praktikordninger, virk-
somhedsbesøg og andre tiltag. Formålet 
er også her at åbne elevernes øjne for de 
gode fremtidsmuligheder, der er, når man 
tager en erhvervsuddannelse. 

Poppelgården – psykolog til ungerådgiv-
ning 
Mange unge har gjort brug af tilbuddet 
om gratis psykologhjælp, og for at kunne 
hjælpe alle, der henvender sig for at få en 
samtale eller et forløb, er det nødvendigt 
at ansætte endnu en psykolog. Derfor er 
der fra 2022 afsat 500.000 kr. til løn til 
en ekstra medarbejder på Poppelgården, 
hvor ungerådgivningen har hjemme.  

Dagtilbudsområdet – overgang til børne-
have ved 3 år (indfases over 2 år) 
Kommunalbestyrelsen ønsker, at Hvidovre 
fortsat skal være børnenes og familiernes 
by. Ifølge beregninger fra Danmarks Sta-
tistik lever daginstitutionerne i Hvidovre 
allerede op til minimumsnormeringerne. 

Her er 2,8 børn pr. voksen i vuggestuen 
og 5,8 børn pr. voksen i børnehaven. 
I 2022 forventer kommunen, at norme-
ringen i institutionerne kan blive endnu 
bedre, fordi der bliver tilført midler til lige 
præcis dette fra staten. Derudover har 
Kommunalbestyrelsen besluttet at sætte 
børnehavealderen gradvist op, så den fra 
2023 er 3 år. Meningen med dette er, at de 
yngste kan blive længere tid i vuggestuen, 
hvor de ikke skal dele de voksne med helt 
så mange andre børn som i børnehaven.

Specialbørnehaver – 4 mio. kr. fra Øko-
nomiudvalgets pulje til de specialiserede 
områder 
Flere børn og unge – både i Hvidovre og 
på landsplan – får diagnoser som f.eks. 
ADHD og forskellige former for autisme. 
For at kunne hjælpe disse børn og deres 
familier bedre arbejder fagpersoner på 
tværs af kommunens centre og afdelinger 
ud fra en fælles faglig strategi, som skal 
sikre en god og sammenhængende ind-
sats for det enkelte barn og familien. 
Fra 2022 bruges 4 mio. kr. om fra Økono-
miudvalgets pulje til de specialiserede 
områder til specialbørnehaver. I første 
omgang skal der udvikles autisme-strate-
gi. Desuden ønsker kommunen at sikre 
pladser nok til de børn, der har brug for at 
komme i specialbørnehave, og mulighe-
den for at oprette en ny specialbørnehave 
i Hvidovre vil blive undersøgt.

Folkeskolen
I 2022 undersøges det, om der fremadret-
tet kan indføres en maksimal klassestør-
relse på 24 elever i hver klasse.
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Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budget for 2022 er på 785,1 mio. kr., hvoraf 
563,6 mio. kr. er serviceudgifter.

ÆLDRE OG SUNDHEDSUDVALGET 

Medfinansiering af sundhedsvæsenet (30,0%)
Plejecentre (28,0%)
Hjemmehjælp (15,0%)
Træning og rehabilitering (9,0%)
Sygepleje (6,0%)
Hjælpemidler (4,0%)
Øvrigt (4,0%)
Sundhed og forebyggelse (3,0%)
Administration (1,0%)
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Følgende initiativer iværksættes på udval-
gets område:

Rekruttering på ældreområdet
Over alt i Danmark er det en udfordring at 
skaffe medarbejdere nok til de ældre og 
sårbare, som har brug for omsorg og støt-
te, og Hvidovre Kommune har over de se-
neste par år styrket indsatsen for at skaffe 
flere hænder til de ældre borgere, der har 
brug for hjælp og pleje i hverdagen. 
På kommunens budget for 2022 er der 
afsat 1 mio. kr. til at rekruttere nye ansatte, 
oprette fritidsjobs til unge på plejecentre-
ne og til forskellige praktikmuligheder. 

For at skabe større tryghed for de ældre 
og sårbare og tættere kontakt mellem 
borgere og medarbejdere bliver der 
i Hvidovre Kommune også kigget på, 
hvordan arbejdet på ældreområdet kan 
organiseres på nye måder. Bl.a. har Hjem-
meplejen som mål, at den enkelte borger 
skal have besøg af faste medarbejdere fra 
det samme team. Det vil gavne både bor-
geren og være et plus for arbejdsglæden 
og den faglige sparring blandt de ansatte. 

Spisning for pårørende
På kommunens plejecentre har beboerne 
mulighed for at spise sammen til både 
hverdag og højtider, og på Plejecenter 
Krogstenshave er man gået skridtet vide-
re. Her har man sammen med foreningen 
Generation Guld, Børnehuset Krogstens-
have og Hvidovre Madfællesskab flere 
gange bragt ældre, pårørende og gæster 
udefra sammen til fællesspisning. Det har 
alle gange været hyggeligt og givende for 
dem, der har været med, og understreger 

måltidets betydning som et godt møde-
sted. Derfor vil kommunen i 2022 under-
søge, om det kan blive et fast tilbud til 
pårørende, at de kan spise med sammen 
med deres nære og kære, når der bliver 
serveret mad på plejecentrene. 

Servicebus
Med en ny servicebus-ordning vil 
 Hvidovres ældre og handicappede få 
bedre mulighed for at komme ud og rundt 
i byen. Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt fra 
2022 til en servicebus, som vil køre lidt 
andre veje end de almindelige busruter 
i Hvidovre. På den måde kan man nemt 
komme til f.eks. butikscentrene, apoteket, 
lægen, havnen, grønne områder – eller til 
Aktivitetscentret i Hvidovregade, der nu 
står overfor en stor udvidelse.

Aktivitetscentret
Aktivitetscentret er et åbent tilbud for 
Hvidovres seniorer, hvor frivillige laver en 
bred vifte af aktiviteter for andre seniorer. 
Der er kreative hold, bevægelseshold, 
spil, debat, litteraturgrupper med mere. 
Der er nedsat et brugerråd, der fungerer 
som sparringspartner i forhold til centrets 
udvikling. Der er behov for at flytte kera-
mik/glas værksteder op i stueplan, ligesom 
træ og metalværksked ønskes flyttet fra 
kælder til stueplan. Ligeledes er der behov 
for udvidelse af danse/gymnastiksalen, 
så den kan rumme større hold, ligesom 
der skal etableres kontor til Ældrerådet 
og Det Frivillige Ældrearbejde, som skal 
flytte ind i Aktivitetscentret, når udvidelsen 
står færdig. Der er afsat i alt 14,8 mio. kr. til 
udvidelse af Aktivitetscentret med 200 m². 
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SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2022 er på 1.230,6 mio. kr., 
hvoraf 354,8 mio. kr. er serviceudgifter.

Overførselsindkomster (67,0%)
Bo- og dagtilbud (21,0%)
Kommunal beskæftigelsesindsats (6,0%)
STU og FGU (2,0%)
Alkohol- og stofmisbrug (2,0%)
Socialpsykiatrien (1,0%)
Uddannelses- og Erhvervsvejledning (1,0%)
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Følgende initiativer iværksættes på udval-
gets område:

Sagsbehandlere til Center for Handicap 
og Psykiatri
På baggrund af stigende sagsantal i 
Voksenrådgivningen tilføres området 2 
ekstra rådgivere med det formål at styrke 
sagsbehandlingen. Der tilføres 1,2 mio. 
kr. årligt fra 2022. Beløbet er afsat under 
Økonomiudvalgets område.

Flytning af områder
Det undersøges, om budgetterne til 
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

for unge med særlige behov (STU) og 
Forberedende GrundUddannelse (FGU) 
skal ligge på det samme udvalgsramme. 
Kommunalbestyrelsen besluttede dette 
den 26. oktober 2021 med ændringer til 
kommunens styrelsesvedtægt. Sammen-
hængen mellem bevillinger til henholdsvis 
STU og FGU skal samtidig analyseres.
 
Det specialiserede voksenområde 
Med en varig tilførsel på 6 mio. kr. fra 
2022 fra Økonomiudvalgets pulje forven-
tes det, at budgettet vil være i balance.
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INVESTERINGSOVERSIGT
( Hele 1.000 kr.)

Investeringsoversigt i 1.000 kr. Budget 
2022

Budget 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

ANLÆGSPROJEKTER

00 Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger U 27.325 8.440 4.583 4.827

I -800

0240 Bymidten U 17.200

0253 Projekt Holmene U 1.200

0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer U 25 440 4.583 4.827

0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer I -800

0294 Byens parker U 400

0303 Klubhus til Rebæk IF U 4.000

0304 Kunstgræsbaner U 8.000

0403 Skaterbane U 4.500

02 Transport og infrastruktur U 21.275 17.225 47.083 3.000

I -450

2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station U 6.600

2514 BRT-linje Avedøre Havnevej U 870

2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen U 4.000 3.000 3.000 3.000

2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter U 2.265 5.700 32.383

2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej U 5.600

2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi U 3.000 7.400 5.100

2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme U 1.125

2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme I -450

2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej U 2.900

2525 Hvidovre Stationsplads - fornyelse U 1.940

2526 Overdækning Holbæk Motorvej forund. U 700

03 Undervisning og kultur U 53.500 37.835 82.300 51.300

I

3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling U 40.100 200

3456 Ventilation på skoler U 2.000 10.000 10.000 9.900

3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen U 800 20.000 20.000

3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler U 4.035

3461 Præstemoseskolen, Ny fløj U 2.300 3.600 52.300 41.400

3470 Skoleudviklingsplan, toiletter U 8.300
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Investeringsoversigt i 1.000 kr. Budget 
2022

Budget 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. U 14.760 16.900 30.100

I

5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset U 2.500

5783 Børnehuset Bytoften 29 U 2.000

5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag U 3.760

5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer U 500 3.700 6.100

5802 Hvidovregade 51, Ældrekulturcenter U 1.000 1.000 11.800

5805 Udbygning af bæredygtigt plejecenter U 5.000 12.200 12.200

06 Fællesudgifter og administration mv. U 350 23.500

I

6310 Rådhuset Fløj A U 350 23.500

ANLÆGSPULJER U 22.997 30.840 31.840 20.240

I -1.500

0293 Klimaløsningstiltag U 1.000 3.600 11.600

0401 Salg af grunde, salgsudgifter U 100

0401 Salg af grunde, salgsindtægter I -1.500

0402 Helhedsplan for idrætsområdet U 10.488 7.000

0930 Miljø- og Energipuljen U 10.500 7.000 7.000 7.000

2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner U 13.240 13.240 13.240 13.240

9999 Rammereduktion 2022 U -12.331

I alt anlægsudgifter U 140.207 134.740 195.906 79.367

I alt anlægsindtægter I -1.500 -450 -800

Netto 138.707 134.290 195.906 78.567
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BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 
FOR 20222025

ANLÆGSPROJEKTER
0240 Bymidten
Projekt Bymidten er en del af helhedspla-
nen for bymidten og omfatter bygge projekt 
Kulturcenter på Risbjerggård herunder 
bæredygtigt byggeri samt kunstprojekter. 
Der er afsat 17,5 mio. kr. i 2022 til færdig-
gørelse af projektet, som samlet beløber 
sig til 122,5 mio. kr.

0253 Projekt Holmene
Projektet omhandler ramme til det fortsat-
te arbejde med at etablere ni nye øer til 
fremtidens erhvervsvirksomheder. 

0292 Parallelvej, bofællesskab, køb 
servicearealer
I forbindelse med opførelse af bofælles-
skab på Parallelvej 47 skal kommunen 
træffe beslutning om hvorvidt service-
arealer skal købes eller lejes af Hvidovre 
Almennytte Boligselskab, som opfører og 
driver bofællesskabet. I det afsatte budget 
på i alt 9,1 mio. kr. er der forudsat køb af 
serviceareal på 265 m2.

0294 Byens Parker
Budgettet i 2022 på 0,4 mio. kr. udgør sid-
ste del af den samlede ramme på 1,6 mio. 
kr. til forskønnelse af byens parker.

0303 Klubhus til Rebæk IF
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2022 til nyt klub-
hus til Rebæk IF med offentlige toiletter i 
Rebæk Søpark.

0304 Kunstgræsbaner
Der er afsat 8,0 mio. kr. til etablering af 
kunstgræsbane. Konkret lokalisering fast-
lægges i 2022.

0403 Skaterbane
Etablering af Skaterbane og hvis det er 
muligt gerne som LAR-projekt (Lokal Afled-
ning af Regnvand). Kommunalbestyrelsen 
har den 23. marts 2021 besluttet, at skater-
banen placeres i Avedøre Stationsby.

2401 Renovering af p-plads ved Avedøre 
Station
Indretningen af p-pladser til både biler og 
lastbiler, busparkering mv. er ikke tidssva-
rende. 
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Avedøre Stationsplads gøres mere lys og 
imødekommende. Forholdene for gående, 
cyklister og kørende vil samtidig gøres 
mere entydige. 

2514 BRT-linje Avedøre Havnevej
Forundersøgelse af stationsnærhed for 
standsningsstederne på en BRT-linje (Bus 
Rapid Transit) langs Avedøre Havnevej. 

2516 Hvidovre Havn, Genopretning af 
molen
Tiltag til midlertidig og varig genopretning 
af molerne i Hvidovre Havn.

2517 Udvikling af Hvidovre Havn m.m., 
projekter
Forskønnelse og udvikling af havnen gen-
nem realisering af helhedsplan for havnen, 
herunder istandsættelse af  Hvidovre Ro-
klubs klubhus samt etablering af maritimt 
center. 

2519 Begrønning og trafiksanering i 
Hvidovre
Til at fremme et grønnere Hvidovre er der 
afsat i alt 6,0 mio. kr. til begrønning og tra-
fiksanering på Hvidovrevej, heraf 0,4 mio. 
kr. i 2021 og 5,6 mio. kr. i 2022.

2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi
Der er afsat i alt 16 mio. kr. i årene 2021-
2024 til Trafikhandlingsplan til imødegåel-
se af trafikale udfordringer. 

2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre 
Holmevej
Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2023 til etablering 
af supercykelstiforbindelse fra Rødovre 
til Avedøre Holme i samarbejde med 

Rødovre og Brøndby Kommuner. Projektet 
er delvist finansieret med statstilskud, så 
nettoudgiften udgør 0,68 mio. kr.

2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej
Der er afsat 2,9 mio. kr. i 2022 til reno-
vering/etablering af forbindelsessti fra 
Bakkeskoven til sti langs Kettehøj inkl. 
belysning.

2525 Hvidovre Stationsplads – fornyelse
Der er afsat 1,94 mio. kr. til forskønnelse af 
stationsforpladsen ved Hvidovre Station. 

2526 Overdækning Holbæk Motorvej, 
forundersøgelser
Som et led i støjbekæmpelse er der afsat 
en ramme på 0,7 mio. kr. til forundersø-
gelse om muligheden for at overdække 
Holbækmotorvejen.

3448 Holmegårdsskolen, indskoling og 
udskoling
For at øge elevkapaciteten på Holme-
gårdsskolen etableres et nyt spor og en 
række af de nuværende lokaler ombygges. 
Byggeriet forventes færdigt i 2023. Projek-
tets samlede anlægssum er 164,7 mio. kr.

3456 Ventilation på skoler
Etablering af ny ventilation på skolerne i 
prioriteret rækkefølge.

3458 Haller ved Risbjergskolen og 
 Langhøjskolen 
Etablering af to nye haller ved Risbjerg-
skolen og Langhøjskolen.
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3460 Skolerne, Håndværk- og design-
lokaler
Etablering og renovering af skolernes 
håndværk- og designlokaler som følge 
af nye krav til indretning, placeringen af 
lokalerne og et krav om skærpet opsyn 
samt nye krav til fagets undervisning og 
afholdelse af prøver.

3461 Præstemoseskolen, Ny fløj
Skoleprognosen fra 2019 viser, at  skolen 
får stigende elevtal. En udbygning af 
skolen til tre spor kan skabe plads til de 
prognosticerede elever. Projektets sam-
lede anlægssum er 100,0 mio. kr.

3470 Skoleudviklingsplan, toiletter
Der er afsat 8,3 mio. kr. i 2022 til renove-
ring af eksisterende og opførelse af nye 
skoletoiletter.

5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset
Opførelse af ny idrætsinstitution Tumlehu-
set, som blev indviet i 2018. Pga. udbed-
ring af fejl og mangler forventes projektet 
først afsluttet i 2022 med en samlet 
anlægssum på 60,2 mio. kr.

5783 Børnehuset Bytoften 29
Nyt børnehus på Bytoften 29, som kan 
rumme 180 børn, herunder børn i det eksi-
sterende Kernehus og Trekløverens afde-
ling Skoven på Hvidovrevej 98. Projektets 
samlede anlægssum er 72,4 mio. kr.

5799 Plejecenter Krogstenshave, 
 udskiftning af tag
Administrator for Plejecenter Krogstens-
have, KAB, er byggeherre og projektle-
der. Den samlede anlægssum forventes 

at være 18,8 mio. kr., hvoraf 3,76 mio. kr. 
finansieres af Hvidovre Kommune.

5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværen-
de arealer
Udvidelse og ombygning af nuværende 
arealer på Hvidovregade og Femagervej 
med aktivitetsrum, garderobe og toilet. 
Samlet anlægssum på 10,8 mio. kr.

5802 Hvidovregade 51, Ældrekulturcenter
Projektet omfatter nedrivning af Hvidovre-
gade 51 og udvidelse af det eksisterende 
aktivitetscenter på Hvidovregade 49 med 
200 m2 til bl.a. udvidelse af aktivitetssal, 
værksteder og kontorlokaler til Ældrerå-
det. Den samlede anlægssum 14,8 mio. kr.

5805 Udbygning af bæredygtigt pleje-
center 
Rammebeløb til udbygning af et bære-
dygtigt plejecenter med forskellige typer 
boliger. Samlet anlægssum vedrørende 
servicearealer udgør 30,4 mio. kr., som 
kvalificeres, når der foreligger konkret 
projekt.

6310 Rådhuset, Fløj A
Projektet omfatter energirenovering af 
klimaskærm af rådhusets A fløj, som 
indebærer ny ventilation, opgradering 
af varmeanlægget, nye vinduer og evt. 
facade renovering. 

ANLÆGSPULJER
0293 Klimaløsningstiltag
Midler til klimasikring mod oversvømmelse 
samt grøn omstilling af kommunens drift, 
bl.a. ved at intensivere grønne indkøb 
samt øget anvendelse af el-biler.
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0401 Salg af grunde
Salg af kommunens grunde, hovedsageligt 
byggemodnede grunde i Præstemosen.

0402 Helhedsplan for idrætsområdet
Pulje til målrettede anlægsinvesteringer 
på idrætsområdet.

0930 Miljø- og energipuljen
Pulje til energibesparende tiltag på kom-
munens ejendomme.
Hvidovre Kommune har i kraft af at være 
Klimakommune og Kurveknækker forplig-
tet sig til at reducere CO2-udledningen og 
el- og varmeforbruget med minimum to 
procent årligt. 
Puljen fokuserer på helhedsløsninger, 
hvor der i højere grad indtænkes inde-

klima, samspil med brugerønsker/krav og 
samlet levetid på de tekniske anlæg.

2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner
Pulje til vejvedligeholdelse på 13,2 mio. kr. 
årligt er flyttet fra driftsbudgettet fra 2022.

9999 Rammereduktion 2022
Som konsekvens af kommunernes over-
holdelse af den samlede økonomiaftale 
for 2022 blev det besluttet, at 0,4 % af 
Hvidovres samlede ramme på 3,083 mia. 
kr. svarende til en reduktion på 12,33 mio. 
kr. skulle lægges på anlæg. Rammereduk-
tion udmøntes ved forsinkelser/udskydel-
ser af konkrete anlægsprojekter. 



Budget 2022

46

HOVEDOVERSIGT
( Hele 1.000 kr.)

 REGNSKAB 2020 BUDGET 2021 BUDGET 2022

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. Driftsvirksomhed  
(incl. refusion)

00 Byudvikl, bolig og 
miljø foranstaltninger 127.282 -43.815 150.604 -48.240 155.024 -49.931

     heraf refusion

01 Forsyningsvirksom-
heder m.v. 71.507 -58.087 61.469 -66.329 66.947 -72.845

02 Trafik og infrastruktur 97.824 -2.695 101.052 -3.673 110.316 -13.098

03 Undervisning og 
kultur 835.486 -75.565 858.444 -70.482 880.317 -70.800

     heraf refusion -3.209 -3.166 -3.199

04 Sundhedsområdet 321.085 -2.951 328.291 -477 332.343 -993

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v. 2.650.015 -490.978 2.680.174 -510.738 2.746.679 -526.252

     heraf refusion -235.691 -269.302 -262.566

06 Fællesudgifter og 
administration 433.313 -21.720 474.780 -15.590 482.695 -18.453

A. Driftsvirksomhed i alt 4.536.512 -695.811 4.654.815 -715.529 4.774.320 -752.372

     heraf refusion -238.899 -272.468 -265.764

B.   Anlægsvirksomhed 

00 Byudvikling, bolig- 
og miljøforanstaltninger 55.512 -6.657 68.600 -1.500 42.382 -1.500

01 Forsyningsvirksom-
heder m.v.

02 Trafik og infrastruktur 10.633 -466 21.800 34.515

03 Undervisning og 
kultur 66.569 68.270 49.200

04 Sundhedsområdet 24

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v. 34.589 42.900 13.760

06 Fællesudgifter og 
administration 5.171 350

B. Anlægsvirksomhed 
i alt 172.497 -7.124 201.570 -1.500 140.207 -1.500

Pris- og lønstigninger 
vedr.  hovedkonto 00-06

↓ ↓ ↓
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BUDGETOVERSLAG 2023 BUDGETOVERSLAG 2024 BUDGETOVERSLAG 2025  

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. Driftsvirksomhed  
(incl. refusion)

154.823 -49.862 152.895 -49.871 152.967 -49.871 00 Byudvikl, bolig og 
miljø foranstaltninger

     heraf refusion

66.947 -72.845 66.947 -72.845 66.947 -72.845 01 Forsyningsvirksom-
heder m.v.

108.786 -13.840 100.039 -3.741 100.039 -3.741 02 Trafik og infrastruktur

874.531 -71.762 878.442 -72.398 879.644 -72.344 03 Undervisning og 
kultur

-3.199 -3.199 -3.199      heraf refusion

331.729 -791 331.831 -790 332.013 -790 04 Sundhedsområdet

2.739.251 -516.004 2.749.230 -515.755 2.764.285 -518.187 05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v.

-265.176 -266.906 -267.758      heraf refusion

481.976 -16.013 475.291 -12.378 475.557 -12.378 06 Fællesudgifter og 
administration

4.758.044 -741.117 4.754.674 -727.777 4.771.451 -730.154 A. Driftsvirksomhed i alt

-268.374 -270.104 -270.956      heraf refusion

B.   Anlægsvirksomhed 

26.040 23.183 11.827 -800 00 Byudvikl, bolig og 
miljøforanstaltninger

01 Forsyningsvirksom-
heder m.v.

30.465 -450 60.323 16.240 02 Trafik og infrastruktur

37.835 82.300 51.300 03 Undervisning og 
kultur

04 Sundhedsområdet

16.900 30.100 05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v.

23.500 06 Fællesudgifter og 
administration

134.740 -450 195.906 79.367 -800 B. Anlægsvirksomhed 
i alt

90.279 -13.414 200.145 -29.555 313.642 -46.500 Pris- og lønstigninger 
vedr.  hovedkonto 00-06

↓ ↓ ↓
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 REGNSKAB 2020 BUDGET 2021 BUDGET 2022

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

C. 07  Renter i alt 9.819 -15.236 4.863 -18.300 4.649 -15.300

D. 08   Finansforskyd-
ninger 

0822 Forøgelse af likvi-
de aktiver 183.031 3.356 26.142

0825-52 Øvrige finans-
forskydninger 33.103 -210.096 31.803 -1 31.379 -64

 D. Finansforskydninger 
i alt 216.134 -210.096 35.159 -1 57.521 -64

E. Afdrag på lån 
 (debetsiden 08.55) i alt 25.119 25.435 32.569

A+B+C+D+E+ Pris- og 
lønstigninger vedr. 
 hovedkonto 00-06

4.960.081 -928.267 4.921.842 -735.330 5.009.266 -769.236

F. 07/08   Finansiering

0822 Forbrug af likvide 
aktiver

0855 Optagelse af lån -34.179 -48.850 -53.573

0762-0765 Tilskud og  
udligning 25.476 -1.138.284 32.278 -1.226.412 28.727 -1.184.316

Refusion af købsmoms 
(7.65.87) -4.812

0768 Skatter 2.688 -2.882.703 2.798 -2.946.327 2.768 -3.033.636

F. 07/08 Finansiering 
i alt 23.352 -4.055.166 35.076 -4.221.589 31.495 -4.271.525

Balance 4.983.433 -4.983.433 4.956.919 -4.956.919 5.040.761 -5.040.761
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BUDGETOVERSLAG 2023 BUDGETOVERSLAG 2024 BUDGETOVERSLAG 2025  

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

4.622 -15.300 4.435 -15.300 4.221 -15.300 C. 07  Renter i alt

D. 08   Finansforskyd-
ninger 

19.631 60.742 0822 Forøgelse af likvi-
de aktiver

43.402 -64 67.425 -64 79.449 -64 0825-52 Øvrige finans-
forskydninger

63.033 -64 67.425 -64 140.190 -64  D. Finansforskydninger 
i alt

32.703 32.816 32.929 E. Afdrag på lån 
 (debetsiden 08.55) i alt

5.083.421 -770.345 5.255.401 -772.697 5.341.801 -792.819
A+B+C+D+E+ Pris- og 
lønstigninger vedr. 
 hovedkonto 00-06

F. 07/08   Finansiering

-53.827 0822 Forbrug af likvide 
aktiver

-70.000 -82.000 -94.000 0855 Optagelse af lån

32.065 -1.179.225 32.739 -1.201.417 33.437 -1.226.632 0762-0765 Tilskud og  
udligning

Refusion af købsmoms 
(7.65.87)

2.824 -3.098.739 2.882 -3.181.081 2.934 -3.264.721 0768 Skatter

34.889 -4.347.964 35.621 -4.518.325 36.371 -4.585.353 F. 07/08 Finansiering 
i alt

5.118.310 -5.118.310 5.291.022 -5.291.022 5.378.172 -5.378.172 Balance
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BUDGETSAMMENDRAG 20222025 
( Hele 1.000 kr.)

 BUDGET 2022 OVERSLAGSÅR 2023

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. Driftsvirksomhed

Økonomiudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 36.465 -6.128 36.695 -6.059

Transport og infrastruktur 1.925 -1.587 1.925 -1.587

Undervisning og kultur 39.405 0 39.919 0

Sundhedsområdet 1.908 0 2.150 0

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 13.838 0 13.853 0

Fællesudgifter og administration m.v 480.229 -18.453 479.510 -16.013

Økonomiudvalget i alt 573.769 -26.169 574.052 -23.659

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 62.061 -5.450 61.601 -5.450

Forsyningsvirksomheder m.v. 66.947 -72.845 66.947 -72.845

Transport og infrastruktur 106.809 -10.435 105.279 -11.177

Undervisning og kultur 14.411 0 11.743 0

Sundhedsområdet 10 0 10 0

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.799 0 4.799 0

Fællesudgifter og administration m.v 2.411 0 2.411 0

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt 257.448 -88.729 252.790 -89.472

Kultur- og Fritidsudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38.278 -3.859 38.308 -3.859

Transport og infrastruktur 1.583 -1.076 1.583 -1.076

Undervisning og kultur 72.840 -6.435 71.503 -6.435

Fællesudgifter og administration m.v 55 0 55 0

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 112.756 -11.370 111.448 -11.370

Heraf refusion 0 -2.055 0 -2.055

Børne- og Uddannelsesudvalget

Undervisning og kultur 714.262 -64.365 711.782 -65.327

Sundhedsområdet 39.761 -172 38.965 -173

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 703.411 -204.384 695.149 -192.764

Fællesudgifter og administration m.v

Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 1.457.435 -268.922 1.445.897 -258.263

Heraf refusion 0 -26.229 0 -26.341

↓ ↓ ↓
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OVERSLAGSÅR 2024 OVERSLAGSÅR 2025  

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. Driftsvirksomhed

Økonomiudvalget

36.719 -6.067 36.755 -6.067 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

1.925 -1.587 1.925 -1.587 Transport og infrastruktur

39.919 0 39.919 0 Undervisning og kultur

2.120 0 2.120 0 Sundhedsområdet

13.971 0 14.135 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

472.825 -12.378 473.091 -12.378 Fællesudgifter og administration m.v

567.479 -20.032 567.944 -20.032 Økonomiudvalget i alt

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

59.648 -5.450 59.685 -5.450 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

66.947 -72.845 66.947 -72.845 Forsyningsvirksomheder m.v.

96.532 -1.078 96.532 -1.078 Transport og infrastruktur

10.812 0 10.812 0 Undervisning og kultur

10 0 10 0 Sundhedsområdet

4.808 0 4.821 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

2.411 0 2.411 0 Fællesudgifter og administration m.v

241.168 -79.373 241.218 -79.373 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt

Kultur- og Fritidsudvalget

38.308 -3.859 38.308 -3.859 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

1.583 -1.076 1.583 -1.076 Transport og infrastruktur

71.503 -6.435 71.103 -6.435 Undervisning og kultur

55 0 55 0 Fællesudgifter og administration m.v

111.449 -11.370 111.049 -11.370 Kultur- og Fritidsudvalget i alt

0 -2.055 0 -2.055 Heraf refusion

Børne- og Uddannelsesudvalget

716.622 -65.963 718.224 -65.909 Undervisning og kultur

39.043 -172 39.206 -172 Sundhedsområdet

697.111 -193.088 701.630 -194.557 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

Fællesudgifter og administration m.v

1.452.777 -259.224 1.459.060 -260.637 Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

0 -26.449 0 -26.451 Heraf refusion

↓ ↓ ↓
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 BUDGET 2022 OVERSLAGSÅR 2023

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Ældre- og Sundhedsudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 15.457 -31.582 15.457 -31.582

Sundhedsområdet 290.664 -820 290.603 -618

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 567.205 -55.792 567.165 -54.971

Ældre- og Sundhedsudvalget i alt 873.326 -88.194 873.225 -87.171

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.762 -2.912 2.762 -2.912

Undervisning og kultur 39.398 0 39.584 0

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.457.426 -266.076 1.458.285 -268.270

Fællesudgifter og administration m.v

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt 1.499.586 -268.989 1.500.632 -271.182

Heraf refusion 0 -237.480 0 -239.978

Driftsvirksomhed i alt 4.774.320 -752.372 4.758.044 -741.117

Refusion i alt 0 -265.764 0 -268.374

B. Anlægsvirksomhed

Økonomiudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -5.706 -1.500 440 0

Undervisning og kultur -4.300 0 0 0

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -1.000 0 0 0

Fællesudgifter og administration m.v

Økonomiudvalget i alt -11.006 -1.500 440 0

Klima-,  Teknik- og Miljøudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 29.100 0 10.600 0

Transport og infrastruktur 34.515 0 30.465 -450

Undervisning og kultur 53.500 0 37.835 0

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 14.760 0 16.900 0

Fællesudgifter og administration m.v 350 0 23.500 0

Klima-,  Teknik- og Miljøudvalget i alt 132.225 0 119.300 -450

Kultur- og Fritidsudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.988 0 15.000 0

Undervisning og kultur

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 18.988 0 15.000 0

↓ ↓ ↓
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OVERSLAGSÅR 2024 OVERSLAGSÅR 2025  

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Ældre- og Sundhedsudvalget

15.457 -31.582 15.457 -31.582 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

290.657 -618 290.677 -618 Sundhedsområdet

566.461 -53.857 567.657 -53.857 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

872.576 -86.057 873.791 -86.057 Ældre- og Sundhedsudvalget i alt

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

2.762 -2.912 2.762 -2.912 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

39.585 0 39.585 0 Undervisning og kultur

1.466.878 -268.809 1.476.042 -269.773 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

Fællesudgifter og administration m.v

1.509.225 -271.722 1.518.389 -272.685 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt

0 -241.601 0 -242.450 Heraf refusion

4.754.674 -727.777 4.771.451 -730.154 Driftsvirksomhed i alt

0 -270.104 0 -270.956 Refusion i alt

B. Anlægsvirksomhed

Økonomiudvalget

4.583 0 4.827 -800 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 0 0 0 Undervisning og kultur

0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

Fællesudgifter og administration m.v

4.583 0 4.827 -800 Økonomiudvalget i alt

Klima-,  Teknik- og Miljøudvalget

18.600 0 7.000 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

60.323 0 16.240 0 Transport og infrastruktur

82.300 0 51.300 0 Undervisning og kultur

30.100 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0 0 0 0 Fællesudgifter og administration m.v

191.323 0 74.540 0 Klima-,  Teknik- og Miljøudvalget i alt

Kultur- og Fritidsudvalget

0 0 0 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Undervisning og kultur

0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget i alt

↓ ↓ ↓
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 BUDGET 2022 OVERSLAGSÅR 2023

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Ældre- og Sundhedsudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Ældre- og Sundhedsudvalget i alt 0 0 0 0

Anlægsvirksomhed i alt 140.207 -1.500 134.740 -450

Pris/lønstigninger – Drift og anlæg 0 0 90.279 -13.414

Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 0

Forøgelse af likvide aktiver 26.142 0 19.631 0

C. Finansiering

Renter m.v. 4.649 -15.300 4.622 -15.300

Afdrag på lån 32.569 0 32.703 0

Lånoptagelse 0 -53.573 0 -70.000

Finansforskydninger 31.379 -64 43.402 -64

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud -1.920 -1.020.672 816 -1.028.866

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 24.480 -33.408 24.957 -34.043

Kommunale bidrag til regionerne 6.167 0 6.292 0

Særlige tilskud 0 -130.236 0 -116.316

Tilskud og udligning i alt 28.727 -1.184.316 32.065 -1.179.225

Skatter

Kommunal indkomstskat 2.768 -2.483.631 2.824 -2.549.341

Selskabsskat 0 -92.230 0 -80.293

Anden skat pålignet visse indkomster 0 -685 0 -1.000

Grundskyld 0 -408.979 0 -419.995

Anden skat på fast ejendom 0 -48.110 0 -48.110

Skatter i alt 2.768 -3.033.636 2.824 -3.098.739

Finansiering i alt 100.092 -4.286.889 115.616 -4.363.329

Balance 5.040.761 -5.040.761 5.118.310 -5.118.310
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OVERSLAGSÅR 2024 OVERSLAGSÅR 2025

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter  

Ældre- og Sundhedsudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 0 0 0 Ældre- og Sundhedsudvalget i alt

195.906 0 79.367 -800 Anlægsvirksomhed i alt

200.145 -29.555 313.642 -46.500 Pris/lønstigninger – Drift og anlæg

0 -53.827 0 0 Forbrug af likvide aktiver

0 0 60.742 0 Forøgelse af likvide aktiver

C. Finansiering

4.435 -15.300 4.221 -15.300 Renter m.v.

32.816 0 32.929 0 Afdrag på lån

0 -82.000 0 -94.000 Lånoptagelse

67.425 -64 79.449 -64 Finansforskydninger

Tilskud og udligning

772 -1.048.383 732 -1.070.866 Udligning og generelle tilskud

25.530 -34.792 26.119 -35.557 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

6.437 0 6.586 0 Kommunale bidrag til regionerne

0 -118.242 0 -120.209 Særlige tilskud

32.739 -1.201.417 33.437 -1.226.632 Tilskud og udligning i alt

Skatter

2.882 -2.620.624 2.934 -2.692.281 Kommunal indkomstskat

0 -80.852 0 -84.655 Selskabsskat

0 -1.000 0 -1.000 Anden skat pålignet visse indkomster

0 -430.495 0 -438.674 Grundskyld

0 -48.110 0 -48.110 Anden skat på fast ejendom

2.882 -3.181.081 2.934 -3.264.721 Skatter i alt

140.297 -4.479.863 152.970 -4.600.717 Finansiering i alt

5.291.022 -5.291.022 5.378.172 -5.378.172 Balance
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UDVALGTE TAKSTER

Ældre borgere 2022

Madservice

Madservice, hovedret og biret 67

Madservice, diætkost 67

Madservice samt hjemmeboende, der spiser på plejecentre, hovedret 57

Madservice, biret 10

Madpakke 39

 

Sommerudflugt 200

Institutioner for ældre og handicappede

Daghjem, deltidsplads 73

Daghjem, heltidsplads 93

Nathjem 57

Aflastningsophold 136

Aflastningsophold, Retræten 136

Plejehjem, servicepakke (valgfri) 4.768

Tøjvaskeordning

Enlige 120

Par 203

Hvidovre Motionscenter

For pensionister og efterlønsmodtagere, borgere med særlige behov og ledige

Klippekort med 8 gange 120

Enkeltbillet 30

Personlig træning, enkelt gang 215

Personlig træning, klippekort med 10 gange 1.810

Programlægning og rundvisning i maskinerne 75

Generelt 2022

Folkeregisteroplysning 70

Legitimationskort til personer på 15 år og derover 150

Ejendomsskatteattest 70

Vurderingsattest 70

Gebyr for underretning om udlægsforretning 450
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Fritid 2022

Frihedens Idrætscenter – Isstadion, for borgere bosat i kommunen

Entré 25

Rabatbilletter, 10 stk. 225

Frihedens Idrætscenter – Isstadion, for borgere ikke bosat i kommunen

Entré, Skøjtehal 55

Rabatbilletter, 10 stk. 480

Kvartalskort 680

Se fic.hvidovre.dk vedrørende øvrige takster for aktiviteter, særlige arrangementer, leje af lokaler m.m.

Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter – Svømmeanlæg

Børn (under 16 år) 15

Voksne 30

Barn/Voksen 45

Rabatbilletter, 10 stk.

Børn 125

Voksne 245

Barn/voksen 370

Månedskort

Voksen 345

Barn/voksen 510

Årskort

Børn (under 16 år) 450

Voksne 2.255

Morgenkort

Morgenkort pr. måned 250

Efterlønsmodtagere bosat i Hvidovre Kommune 125

Morgenkort kan benyttes på hverdage kl. 6.30-9.00 og lørdage kl. 8.00-10.30.  
Der henvises til fic.hvidovre.dk og aic.hvidovre.dk vedrørende øvrige takster for aktiviteter, særlige arrange-menter, 
leje af lokaler m.m.

fic.hvidovre.dk
fic.hvidovre.dk
aic.hvidovre.dk
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Børn og Unge 2022

Dagpleje og daginstitutioner – pr. måned

Dagpleje 0 - 2 årige 3.117

Vuggestueplads 0 - 2 årige, ex. mad 3.192

Vuggestue - madtakst 749

Vuggestueplads 0 - 2 årige, inkl. mad 3.941

Børnehaveplads 3 - 6 årige, ex. mad 2.018

Børnehave - madtakst 749

Børnehaveplads 3 - 6 årige, inkl. mad 2.767

Dagpleje og daginstitutioner – deltidstakst pr. måned

Dagpleje 0 - 2 årige, 30 timer 2.143

Vuggestueplads 0 - 2 årige, 30 timer 2.081

Børnehaveplads 3 - 6 årige, 30 timer 1.316

SFO og klubber

SFO 6 - 9 årige, pr. måned 1.340

Søskenderabat: Til familier med mere end et barn i dagtilbud, ekskl. børn optaget i fritids- og ung-
domsklubber, ydes der søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabat-
ten udgør 50 pct. af betalingen for øvrige pladser.

Fritidsklub/SFO2  4.- 8. kl. 392

Fritidsklub/SFO2 Materialepenge opkræves sammen med forældrebetalingen - Indgår ikke i bereg-
ningen af forældrebetalingen (Taksten fastsættes af de samlede klubbestyrelser). 75

Ungdomsklub/SFOUK  9. kl. - 18 år 192

Musikskolen

Der betales for deltagelse i Musikskolens undervisning pr. måned i 8 måneder. 

Eneundervisning

Pr. ½ lektion/uge 550

Holdundervisning

4-6 elever i en lektion/uge 360

8-16 elever i en lektion/uge 240

Samspilsgruppe, orkesterundervisning en lektion/uge 240

For instrumentleje betales for en sæson følgende beløb i 2 rater 770

Elever, der i forvejen får instrumentalundervisning, deltager gratis i samspilsgrupper og 
 orkesterundervisning.

Deltagelse i korskole og kor er gratis for elever, der deltager i andre musikfag. 

For elever der alene deltager i korskole og kor betales 240

For alle takster henvises til Hvidovre Kommunes hjemmeside
www.hvidovre.dk
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