BUDGETAVIS 2022
Velfærd, grøn omstilling og borgerinddragelse
Kære læser
Da Kommunalbestyrelsen den 5. oktober vedtog budgettet for 2022, var det
et udtryk for en fortsat prioritering af
kernevelfærden, men også et fokus på
den grønne omstilling og på borgerinddragelsen.
Igen i år er det Socialdemokratiet, SF,
DF og Hvidovrelisten, der står bag
budgettet, som bygger videre på det
arbejde, der har genskabt stabilitet i
kommunens budgetter. Det er jeg stolt
af – ikke mindst i lyset af, at vi er lykkedes med at skabe en bæredygtig vækst
i skyggen af corona-pandemien.

Hvidovre Kommunes økonomi har gjort
det muligt, at vi i 2022 ikke gennemfører nye besparelser.
Vi prioriterer fortsat børnene med høj
kvalitet i dagtilbuddene. Her opnåede vi
allerede minimumsnormeringer i 2020,
og for yderligere at skabe gode pædagogiske rammer hæver vi børnehave
alderen gradvist over de kommende år.
På ældreområdet arbejder vi for at løse
udfordringer med at skaffe medarbejdere,
så vi fortsat kan sikre, at medarbejderne
er til stede ansigt til ansigt hos den enkelte borger i den visiterede tid.

Medarbejder og beboere skræller æbler til æblekage på Plejecenter Krogstenshave.

Flere
hænder til
de ældre
Over alt i Danmark er det en udfordring
at skaffe medarbejdere nok til de ældre
og sårbare, som har brug for omsorg og
støtte, og Hvidovre Kommune har over de
seneste 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
sat 1 million kroner af til at rekruttere nye
ansatte, oprette fritidsjobs til unge på
plejecentrene 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
Hjemmeplejen som mål, at den enkelte
borger skal have besøg af faste medarbejdere fra det samme team. Det vil gavne både borgeren og være et plus for
arbejdsglæden og den faglige sparring
blandt de ansatte.
Godt 16 mio. kroner til et aktivt seniorliv
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. kroner
om året i 2022-2025 til en servicebus,
som vil køre lidt andre veje end de al
mindelige busruter i Hvidovre. På den
måde kan man nemt komme til fx butikscentrene, apoteket, lægen, havnen,
grønne områder – eller til Aktivitetscentret i Hvidovregade, der nu står over for
en stor udvidelse.
I alt 14,8 mio. kroner har kommunalbestyrelsen sat af til 200 nye ekstra kvadratmeter, hvor Hvidovres ældre kan mødes
til bl.a. motion, kreative værksteder,
hygge og dans. Aktivitetscentret er i forvejen godt besøgt, og hvert år kommer

Vores arbejde for den grønne omstilling
er både en prioritering af klimadags
ordenen og et bredt fokus på den
grønne dagsorden.
I budgetavisen kan du få et indblik
i, hvad budgettet handler om, og vil
du fordybe dig i flere konkrete tal og
Hvidovre Kommunes økonomi generelt,
kan du finde mere materiale på 
www.hvidovre.dk.
God læsning!
Borgmester Helle Adelborg

Line dance-hold i Aktivitetscentret
der både flere brugere og nye hold på
programmet.
Vi mødes over maden
På kommunens plejecentre har beboerne mulighed for at spise sammen til
både hverdag og højtider, og på Pleje
center Krogstenshave er man gået
skridtet videre. Her har man sammen
med foreningen Generation Guld,
Børnehuset Krogstenshave og Hvidovre
Madfællesskab flere gange bragt ældre,
pårørende og gæster udefra sammen til

Nyt plejecenter i
Strandmarken
Det er planen, at der i 2028/2029
åbner et moderne plejecenter i det,
der i dag er Strandmarkens Fritidscenter. Bygningen skal renoveres
og ombygges, så der både bliver
plads til 132 plejeboliger, sygepleje
klinik, hjemmepleje, aftenskole og
foreninger.

fællesspisning. Det har alle gange været
hyggeligt og givende for dem, der har
været med, og understreger måltidets
betydning som et godt mødested. Derfor
vil kommunen i 2022 undersøge, 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.

Det specialiserede
voksenområde bliver
styrket
Flere i Hvidovre – både børn og
voksne - har brug for særlig støtte, og kommunens udgifter til det
specialiserede område har været
stigende hen over en årrække.
Fra 2022 får det specialiserede
voksenområde varigt tilført 6 mio.
kroner om året, og samtidig bliver
der ansat to ekstra sagsbehandlere
i Center for Handicap og Psykiatri.
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Mere tid til en god
start på livet
Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat,
at H
 vidovre skal være børnenes og
familiernes by, og budgettet for 2022
viser, at den politiske ambition er at
skaffe flere hænder og mere voksen-tid
til Hvidovres børn.

Ifølge beregninger fra Danmarks Statistik 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 normeringen i institutionerne kan blive endnu
bedre, fordi der bliver tilført midler til
lige præcis dette fra staten.

Desuden 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. Samtidig
vil det betyde, at de yngste børn i børnehaven vil være mere selvhjulpne.
I forhold til skolebørnene vil kommunen
se på, om der kan blive indført et loft på
højst 24 elever i hver klasse. Undersøgelser viser nemlig, at klassens størrelse påvirker både elevernes trivsel og
faglige udvikling.

4 mio. kr. til special
børnehaver

og sammenhængende støtte til børn,
unge og yngre voksne med autisme og
deres familier.

Hvad var det, vi fandt under den væltede
træstamme på legepladsen?

Flere børn og unge – både i Hvidovre
og på landsplan – får diagnoser som fx
ADHD og forskellige former for autisme.
For at kunne hjælpe disse børn og deres
familier bedre samarbejder fagpersoner
på tværs af kommunen ud fra en fælles
strategi, og i 2022 vil der blive udviklet
en særlig strategi, der skal sikre en god

I året, der kommer, bruges 4 mio. kr. fra
Økonomiudvalgets pulje til de specialiserede områder til specialbørnehaver.
Kommunen ønsker at sikre pladser nok
til de børn, der har brug for at komme
i specialbørnehave, og muligheden for
at oprette en ny specialbørnehave i
Hvidovre vil blive undersøgt.

Børnehuset Immerkær har i mange år været naturinstitution. Her foregår rigtig
mange aktiviteter udenfor, og udetiden på legepladsen er organiseret sådan,
at de enkelte pædagoger har tid til fordybelse med børnene. Både omkring
blomsterbedene, ved bålet, med snitteknive eller på jagt efter bænkebiddere.

Ekstra psykolog til
u
 ngerådgivningen
I 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen
midler til gratis psykologhjælp til unge,
og mange har gjort brug af tilbuddet.
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 sat
500.000 kr. af årligt til løn til en ekstra
medarbejder på Poppelgården, hvor
ungerådgivningen har hjemme.

Nye forbindelser
mellem unge og
erhvervsliv

Spørgsmålet ”Hvad skal jeg være, når
jeg bliver stor?” kan være svært at svare
på, når man er ung i dag, og mulighederne er mange. Forældre, lærere, venner,
uddannelsesvejledere kan hjælpe på vej
– og det kan det lokale erhvervsliv også.
Derfor har der gennem en årrække været et godt samarbejde mellem Hvidovre
Kommune og de lokale virksomheder.
Siden 2015 har det fx været en tilbagevendende 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 virksomhederne gennem virksomhedsbesøg, praktik-ordninger og andre tiltag.
Formålet er også her at åbne elevernes
øjne for de gode fremtidsmuligheder,
der er, når man tager en erhvervsuddannelse.

I alt 12,3 mio. til skoler
nes fysiske rammer
Kommunen er i gang med at opdatere
skolernes toiletter i disse år. I alt 8,3 mio.
kr. er sat af i 2022 til formålet.
Også sikre skoleveje har høj prioritet,
og i alt er der på budgettet afsat 4 mio.
kr. til at sørge for, eleverne kan komme
trygt i skole. Kommunens ti skoler har
haft besøg af vej- og trafikteknikere, der
sammen med skolelederne og skolebestyrelserne har drøftet udfordringer og
muligheder, og samarbejdet fortsætter.
Teknik- og Miljøudvalget vil nu prioritere,
hvilke tiltag, der sættes i værk på hvilke
skoler i 2022.

Uddannelsesvejlederne er også med på messen ”Mød en virksomhed”.
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Solsorten er lyden af
fremtidens Hvidovre
Hvad hører du, når du åbner vinduet en
dejlig sommeraften? Måske solsorten eller legende børn? Som borger i Hvidovre
hører du formentlig også susen og rumlen fra trafik, og mange steder er støjen
fra trafikken så kraftig, at den overdøver
både fuglesang og børn. Men sådan skal
det ikke være i fremtiden.

Støj påvirker både vores sundhed og
livskvalitet, og derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsøge muligheder-

ne for at komme trafikstøjen til livs.
På budgettet for 2022 er der afsat
700.000 kroner, som skal bruges til at
undersøge, om Holbækmotorvejen kan
blive overdækket på det stykke, der går
gennem Hvidovre.
Kommunen vil også arbejde for en overdækning af Amagermotorvejen og tage
initiativ til, at der bliver sat støjmålere op
de steder i Hvidovre, hvor der kører flest
biler og tog.

Kom med ud!

I de senere år er mange blevet glade for
at motionere ude, og med markerede
løbe- og vandreruter, udendørs motions
redskaber og legepladser indbyder
byens rum flere steder til at bevæge sig.
På budgettet er der afsat 2,9 mio. kr. til
at gøre sti-tunnellen fra Hvidovre til Bakkeskoven i Brøndby farbar og 680.000
kr. til at opgradere Voldstien langs med
Vestvolden til en supercykelsti. Supercykelstien skal gå fra Rødovre til Avedøre Holme.
Den nye daginstitution på Bytoften er bl.a. bygget af genbrugte mursten.

Videre med
klima-arbejdet

Hvidovre Kommunes mål er at mindske
CO2-udledningen med 70 % i 2030, og
at Hvidovre skal være helt CO2-neutral i
2050. Det lokale bidrag til at holde den
globale temperaturstigning nede bliver
derfor styrket i de kommende år. På budgettet er både puljer til klimasikring og
grøn omstilling, sikring mod stormflod og
skybrud og det videre arbejde med kommunens natur- og klimaplaner. I alt er der

øremærket 6,6 mio. kr. til klima og miljø på
budgettet for 2022 og 9 mio. kr. i 2023.

8 mio. kr. skal bruges på en ny kunstgræsbane, så flere af byens fodboldspillere kan få forlænget ude-sæsonen.
Banen bliver etableret i 2023. Det skal
også undersøges, om der kan skabes en
ny motionssti ved Engstrandskolen og
fire nye padelbaner ved Avedøre Stadion.

0,5 mio. årligt til Kulturhus
Risbjerggaard

Det nye Kulturhus Risbjerggaard
åbner i september 2022 i Hvidovre
Bymidte. På budgettet er der fremover afsat 0,5 mio. kr. årligt til driften
af kulturhuset. Pengene skal bl.a.
bruges til en medarbejder på stedet.

Fx skal der plantes flere træer – bl.a.
vejtræer på et stykke af Hvidovrevej – og
så skal flere af kommunens byggerier
være bæredygtige. Allerede i dag bruger
kommunen genbrugsmaterialer og trækonstruktioner i sine byggerier. Det sker
bl.a. i byggeriet den nye daginstitution på
Bytoften og af Kulturhus Risbjerggaard.
Det er Kommunalbestyrelsens ambition,
at mindst 50 % af de kommunale byggerier skal være bæredygtige.

Borgerne skal inddrages
mere
Hvidovre kommer til at forandre sig over
de kommende år. Der skal bl.a. findes
løsninger på, hvordan vi lokalt håndterer
klimaforandringerne, behovet for flere
boliger i hovedstadsområdet, får mere
natur og en mere klima- og miljøvenlig
hverdag – og hvordan vi udvikler fremtidens velfærd. Kommunalbestyrelsen
har besluttet, at borgerne skal inddrages mere i arbejdet med udviklingen
af byen, og nye former for borgerinddragelse skal prøves af ved siden af de
lovpligtige høringer og borgermøder,
kommunen allerede benytter sig af. Det
kan fx være borgerpaneler og særlige

4 mio. kr. er sat af til arbejdet med et
klubhus til Rebæk IF i Rebæk Søpark.

Klubhuset kommer også til at rumme
offentlige toiletter til de mange, der
bruger parken.

udvalg, hvor borgere, politikere og
kommunale fagfolk arbejder sammen
om bestemte emner. Sådan et udvalg
er fx Bymidte-udvalget. Det har over en
årrække været forberedende udvalg til
Kommunalbestyrelsen i forhold til udviklingen af Hvidovre Bymidte og Kultur
huset Risbjerggaard.
I 2022 vil borgere blive inviteret ind til et
særligt støj-udvalg efter samme model
som Bymidte-udvalget. Støj-udvalget
skal finde løsninger på, hvordan vi dæmper trafikstøjen i Hvidovre.

Motionspladsen i Rebæk Søpark.

Se takster for
dagpleje og 
daginstitutioner
på hvidovre.dk

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

Økonomisk opbak
ning til OL-forbere
delse
I flere af Hvidovres idrætsklubber
er der talenter, som træner op til at
komme med til OL i Paris i 2024.
Kommunalbestyrelsen håber, at der
med hjælp fra disse klubber selv og
sponsorer fra det lokale erhvervsliv
kan rejses i alt 1 mio. kr. i støtte til
OL- forberedelserne. Selv lægger
Hvidovre Kommune 400.000 kr. til
OL-puljen.
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Kommunens samlede udgifter er i alt 4.193,2 mio. kr. – og tilsvarende for indtægter.
Du kan finde flere og uddybende informationer om Budget 2022
på hvidovre.dk/budget

Forventet indbyggertal i Hvidovre Kommune pr. 1.1.2022: 53.756

46.164
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