
Kære borger! 
På disse sider kan du få et overblik 
over Hvidovre Kommunes budget for 
2023-2026. 

Budgettet er vedtaget med aktiv 
indsats fra alle partier og grupper i 
Kommunalbestyrelsen og med input 
fra borgere, foreninger og organi-
sationer, råd, skole- og forældre-
bestyrelser osv., der har bidraget 
via høringssvar og kommentarer på 
hjemmesiden Deltag Hvidovre. 

Grundlaget for budgettet er et bredt 
politisk ønske om at bevare velfær-
den i Hvidovre og sætte nye mål for 
udviklingen af vores by. 
I årets budget er der desuden blevet 
plads til at sænke personskatten 
med 0,1 % til gavn for alle borgere i 
Hvidovre. 

Kommunale medarbejdere er 
 vigtige for velfærden
Mange af de udfordringer, der er i 
Hvidovre Kommune, deler vi med 
andre kommuner i Danmark. Gene-
relt bliver vi flere ældre og færre, der 
kan hjælpe dem, der har brug for 
det. 

At skaffe medarbejdere nok til at 
tage sig af børn, ældre, syge og 
andre, der har behov for støtte, er et 
landsdækkende problem, som både 
kommunerne, regioner og staten 
arbejder på at løse – både hver for 
sig og sammen. 

I Hvidovre arbejder kommunen 
også med at sikre nok pædagoger, 
sygeplejersker, elever og færdig ud-
dannede på social- og sundheds-
området. Det kræver mere og andet 
end penge. Derfor har Kommunalbe-

styrelsen bl.a. vedtaget, at kommu-
nen skal undersøge, om og hvor-
dan vilkårene for SOSU-eleverne i 
Hvidovre  Kommune kan forbedres. 
Desuden vil kommunen i de kom-
mende år gøre en ekstra indsats for 
at tiltrække, tilknytte og videreud-
danne medarbejdere til de områder, 
hvor der er særligt brug for det. 

Klimaet angår os alle
Klimaet fylder også meget på dags-
ordenen i alle kommuner.  Hvidovre 
Kommune arbejder både med, hvor-
dan kommunen, borgere og virk-
somheder sammen kan bidrage til 
at bremse klimaforandringerne, og 
hvordan vi kan sikre Hvidovre mod 

fx stormflod og voldsomme skybrud, 
som følger med klimaforandringerne.

Her kommer pengene fra
Seks partier i Kommunalbestyrelsen 
har indgået en aftale om budgettet 
for 2023-2026. Det er Socialistisk 
Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti, Hvidovrelisten, Enhedslisten, 
Danmarksdemokraterne og Nye 
 Borgerlige. Disse partier er blevet 
enige om, at pengene til de nye initi-
ativer bl.a. skal findes ved at omfor-
dele midler inden for de økonomiske 
rammer, kommunen allerede har. Det 
betyder fx, at pengene kommer fra 
puljer eller ordninger, der er blevet 
brugt meget lidt. Samtidig er der en 

forventning om, at flere borgere vil 
flytte til Hvidovre i løbet af de kom-
mende år, og at kommunen dermed 
vil få flere indtægter via skatten. 

God læselyst!
På de to næste sider kan du få et 
overblik over Hvidovre Kommunes 
samlede økonomi og nogle af de 
vigtigste poster på budgettet. På 
bagsiden kan du læse om, hvor-
dan  Kommunalbestyrelsen ønsker 
at prioritere på længere sigt, så 
vi i  Hvidovre ikke alene klarer de 
udfordring er, der er, men også udvik-
ler vores by på en god og ansvarlig 
måde.
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Du kan finde flere og uddybende informationer om Budget 2023 på 
hvidovre.dk/budget

Sådan bruges pengene
I budgettet for 2023-2026 kan 
du se de initiativer, som Kom-
munalbestyrelsen har taget på 
de forskellige områder. Der er 
bl.a. afsat midler til: 

• Flere plejehjemspladser
• Sygeplejen i Hvidovre 

 Kommune
• Tiltag for at styrke biodiver-

sitet og en grønnere by 
• Klima-projekter og storm-

flodssikring
• Trafiksikkerhed 
• Grøn erhvervsudvikling
• De børn og familier, der har 

det allersværest.

http://www.hvidovre.dk/budget
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Det specialiserede børneområde: 
10 mio. kr. ekstra i 2023
Pengene skal bl.a. bruges til at udvikle løsninger, så stigningen 
i udgifterne på området kan blive bremset. Fra 2024 vil beløbet 
være 8,5 mio. kr. om året.

Stormflodssikring: 
2 mio. kr. årligt fra 2024
Kommunen fortsætter arbejdet med at sikre Hvidovre mod 
stormflod. 

Klima: 
1,4 mio. kr. om året
Klimaindsatsen fortsætter i årene frem.

Flere sagsbehandlere: 
2 mio. kr. om året
Det specialiserede børneområde får fire ekstra medarbejdere. 

Pulje til grøn trafiksanering: 
500.000 kr. om året
Puljen kan bruges til at medfinansiere fx vejbump eller andre til-
tag, der forbedrer trafiksikkerheden. Hvis der indgår beplantning 
i tiltag, kan man ansøge om at få dækket 50 % af udgifterne.

Det Grønne Råd: 
50.000 kr. om året
Rådet disponerer selv over pengene, som kan bruges til at realisere 
idéer til fremme af klima-, natur-, energi- og miljøarbejdet i Hvidovre.

Forsøg med robotplæneklippere på fodboldbaner: 
50.000 kr.
Den arbejdstid, der evt. spares på græsslåning, kan i stedet bru-
ges på at samle skrald, så små stykker plastik ikke bliver spredt i 
græsset.

Sponsorat til Hvidovre Fodbold: 
800.000 kroner om året

Aktiviteter i Kulturhus Risbjerggaard: 
500.000 kr. ekstra om året
250.000 kr. af beløbet overflyttes fra HvidovreBibliotekernes 
budget. Pengene skal bruges til fx materialer, kunstnerhonorar, 
borgernetværk, understøttelse af idéer fra brugere og hjælp til fx 
at hyre teknikere ind.

Måling at lyttertal på Hvidovre Nærradio: 
60.000 kr.

Det bruges pengene til
(Tal i figuren er kr. i gennemsnit pr. borger)

A
nlæ

gsinvesteringer

2.231

Afdrag på lån m
.v.

517Barsels- og forsikringspuljer sam
t politisk ledelse

772

Tjenestem
andspension m

.v.

1.268

Kultur, fritid og idræ
t 

1.515
Veje, miljø, bustrafik mm. 

4.005

Tilbud til børn med særlige behov

3.326

Tilbud til voksne med særlige behov

6.212

Sundhedsudgifter

6.453

Dagtilb
ud til

 børn

6.462

Ad
m

in
is

tra
tio

n

6.988

Kommunens samlede udgifter er i alt 4.270,8 mio. kr. – og tilsvarende for indtægter.
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Sygepleje: 
5 mio. kr. ekstra om året
Som følge af det nære sundhedsvæsen stiger udgifterne til 
 sygepleje i kommunen. Derfor sættes der ekstra midler af.

Drift af nye plejeboliger: 
I alt 48,6 mio. kr. 
Antallet af borgere, der har brug for en plejebolig, er stigende. 
Derfor afsættes der ekstra midler til dette i årene 2023-2026.

Pulje til grøn erhvervs- og byudvikling: 
2,5 mio. kr. om året
Kan bl.a. bruges til at understøtte cyklisme, arbejdet for metro til 
Hvidovre, udvikling af Holmene og andre grønne tiltag.

Renovering af Hvidovre Vandtårn: 
2 mio. kr.
Vandtårnet skal i første omgang renoveres udvendigt. Senere vil 
Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvad der skal ske med det 
indvendige af tårnet.

Projektering af udvidelse af stald på Hvidovre-Avedøre 
 Rideskole: 
500.000 kr.
Når projektet er fremlagt, tager Kommunalbestyrelsen stilling til 
det videre forløb.

Special-10.klasse: 
2,5 mio. kr.
Kommunen opretter en nyt tilbud til 10. klasse-elever, som har 
særlige behov. Special-10.klassen vil være et alternativ til STU 
(Særligt Tilrettelagt Uddannelse).

Kultur-aktiviteter i skolerne: 
50.000 kr.
Pengene er som forsøg afsat til en pulje, som skolerne kan søge 
i 2023.

Tallene i cirkel-diagrammet viser fordelingen af kommunens 
samlede udgifter. I boksene kan du se nogle af posterne på 
kommunens budget for 2023-2026.

Forventet indbyggertal i Hvidovre Kommune pr. 1.1.2023: 53.302
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Siden 2012 har Kommunalbestyrel-
sen arbejdet efter en vision om, at 
 Hvidovre skal være børnenes og fami-
liernes by. Visionen har fungeret som 
pejlemærke for politiske beslutninger 
og for kommunens arbejde med både 
byudvikling og konkrete tilbud til bor-
gerne. Men der er sket meget, siden 
visionen blev vedtaget – både i sam-
fundet generelt og i Hvidovre. Derfor 
har Kommunalbestyrelsen i forbin-
delse med budgettet for 2023-2026 
besluttet, at visionen skal revideres, 
så den kan sætte retning for Hvidovre 
i de næste mange år frem. Du som 
borger vil få mulighed for at bidrage 
til arbejdet med visionen. 

Ser 10 år frem
Kommunalbestyrelsen har også 
besluttet, at kommunens bygge- og 
anlægsprojekter skal planlægges i 
et perspektiv på ti år. Ved at ”sætte 
det lange lys på” styrker Kommunal-
bestyrelsen grundlaget for en stabil 
udvikling af Hvidovre til gavn for 
borgere og virksomheder. 

Udbuddet af boliger påvirker 
 udviklingen
Kommunalbestyrelsen har tidligere 
vedtaget en plan for, hvor og hvordan 

der kan opføres flere nye boliger i 
Hvidovre. Planen skal være med til at 
sikre en positiv udvikling i vores by. 

I de kommende år vil Hvidovre Kom-
mune arbejde videre med planen for 
udbygning af boliger. Antallet og ty-
pen af boliger har nemlig betydning 
for muligheden for at sikre velfærd 
og service til Hvidovres borgere i 
fremtiden. Dels kan nye boliger være 
med til at sikre skatteindtægter, som 
bl.a. kan bruges på ældre-pleje, dag-
tilbud, skoler osv. Dels har udbuddet 
af boliger betydning for kommunens 

og virksomhedernes mulighed for at 
tiltrække medarbejdere. 

Kloge investeringer 
”Kloge investeringer” er også noget, 
Kommunalbestyrelsen mere og mere 
vil arbejde med i årene, der kommer. 
Det betyder, at kommunens pen-
ge skal bruges til smarte løsninger, 
der på én og samme tid kan sikre 
velfærden og på kort eller lang sigt 
også gøre det med færre ressourcer. 
Denne måde at arbejde på kræver, 
at man tænker både nyt og længere 

frem i tiden. Resultaterne af en inve-
stering vil ofte først vise sig nogle år 
fremme i tiden. 
 
Store projekter for fremtiden
Ud fra den samme tilgang arbejder 
Kommunalbestyrelsen med store og 
ambitiøse projekter, som ikke kan 
realiseres på et enkelt år eller to. 
 Hvidovres politikere arbejder ihærdigt 
på at få en metro-linje til  Hvidovre, 
ligesom alle har en fælles ambition om 
at mindske støjen fra bl.a. de to motor-
veje, som gennemskærer vores by.

På længere sigt

Der er også planer om at 
 arbejde med: 
• Bedre udnyttelse af kommu-

nens ejendomme
• Selvejende plejehjem
• Skolemad
• Ovedækning af motorveje
• Måling af luftforurening
• Arbejde med mikromobilitet 

(fx delebiler, el-løbehjul og 
cyklisme)

• Plan for opgradering af 
 Hvidovre Stadion

• Multihal

Tak! Tak til alle borgere, fore ning er, råd, skole- og 
forældrebestyrelser m.fl., der er kommet med 
høringssvar og input til Budget 2023-2026. På 

hjemmesiden Deltag  Hvidovre kom brugerne med i alt 43 idéer 
til kommunens budget, og flere af dem er kommet med i budget-
tet. Det gælder fx det videre arbejde med at få en metro-linje 
til  Hvidovre og overdækning af motorveje, penge til driften af 
 Kulturhus Risbjerggaard og skattelettelse. 

Vil du selv bidrage til  Hvidovres udvikling, kan du skrive kommen-
tarer til aktuelle projekter på Deltag  Hvidovre. 

Gå ind på hjemmesiden  deltag.hvidovre.dk. Her opretter du dig 
nemt som bruger ved hjælp af din mail-adresse.

Hvidovres kommunalbestyrelse

http://deltag.hvidovre.dk
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