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Konstitueringsaftale for Rudersdal Kommune for 2022-2025 
 

Et grønt, fremtidssikret og bæredygtigt Rudersdal 
Aftalen er tiltrådt af samtlige partier i kommunalbestyrelsen 
 
Denne aftale indeholder de højest prioriterede fokusområder for kommunalbestyrelsen de næste 
fire år. Alle tiltrædende partier forpligter sig til at overholde og bakke op om aftalen i valgperioden. 
Eventuelle ændringer eller udvidelser skal derfor ske i enighed efter drøftelser konstitueringsparti-
erne imellem. 
 

Flere skal med  
Vi skal skrue op for ambitionerne i Rudersdal. For vi har det bedst tænkelige udgangspunkt. Bor-
gerne er ressourcestærke, vi skal derfor være bedre til at gøre brug af deres viden, netværk og 
ideer til gavn for vores lokalsamfund. Vi er derfor enige om, at borgere og foreninger skal inddra-
ges i den politiske proces på et langt tidligere tidspunkt, hvor der er bedre mulighed for at være 
med til at definere udfordringerne og påvirke beslutningerne. Der igangsættes en organisations- og 
kulturforandring med dette for øje. 
 
Den politiske debat 
Helt generelt skal det politiske maskinrum på rådhuset være mere transparent og åbent.  
Vi vil det samarbejdende folkestyre, hvor der findes brede kompromisser på tværs af partier og li-
ster. Men politik handler også om, at meninger skal brydes. Vi anerkender, at vi har vidt forskellige 
politiske udgangspunkter og værdier - men vi er enige om, at det fælles kompas er rettet mod et 
bedre Rudersdal. 
 
For at fremme åbenheden om det politiske arbejde ønsker vi at etablere streaming af kommunal-
bestyrelsens møder, at medlemsforslag fra partierne skal behandles først på dagsordenerne, og vi 
vil indføre politikerspørgsmål, hvor politikerne kan stille skriftlige spørgsmål til administrationen. 
Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.  
 

En sund og robust økonomi  
Rudersdal skal have en sund og robust økonomi, da det er forudsætningen for, at kommunen kan 
levere den bedste kvalitet til borgerne. 
Rudersdals økonomi skal være mere transparent. Derfor skal der ryddes op i antallet af puljer, og 
der skal ske bedre beskrivelser af, hvad de tilbageværende puljer er afsat med henblik på. 
 
Som led i at Rudersdal skal bidrage yderligere til den kommunale udligningsordning, er der mulig-
hed for, at kommunen kan hæve skatten med 0,33 procentpoint uden at provenuet fra en sådan 
skattestigning pålægges udligning til andre kommuner. Partierne er derfor enige om at udnytte 
denne sidste del af “frit-lejde-ordningen” til at hæve kommuneskatten. Pengene skal gå til at under-
støtte en bæredygtig økonomi ved at afvikle gæld, igangsætte en langsigtet renoverings- og ener-
gioptimeringsplan af kommunens ejendomsmasse, understøtte rekrutteringsinitiativer (fx gennem 
boligpolitik), og sikre et styrket fokus på sårbare børn. Disse ting er vores prioriteter i denne valg-
periode, hvor kommunen har forbud mod at sænke grundskylden, hvilket imidlertid bliver muligt fra 
næste valgperiode, hvor vi stiler imod en sænkning. 
 
Partierne ønsker, at relevante opgaver konkurrenceudsættes, og at kommunen i videst muligt om-
fang afgiver kontrolbud.  En forudsætning herfor er, at der indføres krav om, at leverandører til 
kommunen, med en vis kontraktstørrelse, forpligter sig til at tage lærlinge og elever. Dette skal ske 
ved at indskrive dette i alle kommunale udbud, som sociale klausuler. Ligeledes skal leverandører 
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til kommunen forpligte sig selv og deres underleverandører til at overholde danske løn- og arbejds-
vilkår. Partierne er enige om, at kommunens indkøbspolitik skal understøtte klimapolitikken og 
være i en form, således at også mindre lokale virksomheder har en reel chance for at vinde opga-
verne.  
 
Partierne er enige om, at den grundlæggende præmis for budgetlægningen skal være, at service- 
og anlægslofterne respekteres, ligesom kommunens likviditetsmål bevares. Der foretages et kas-
seeftersyn ved indgangen til valgperioden. 
 

Medarbejderne: Nøglen til fremtidens velfærd 
Der er enighed om, at den største udfordring for Rudersdal er rekruttering og fastholdelse af gode 
medarbejdere. Udfordringen eksisterer for såvel pædagoger, lærere som social- og sundhedsper-
sonale m.v. 
 
Sygefraværet i Rudersdal overstiger sammenlignelige kommuner, og der er enighed om, at indsat-
serne for at nedbringe sygefraværet skal intensiveres. 
 
I erkendelse af, at de samlede rekrutteringsudfordringer ikke har én men flere elementer nedsæt-
tes et udvalg, der har særligt fokus på organisering, rekruttering og fastholdelse. Udvalget etable-
res i.m.a. Styrelseslovens §17, stk. 4, således at kommunalbestyrelsen sikres inspiration fra res-
sourcer og kompetencer f.eks. borgere med særlig indsigt, faglige organisationer, arbejdsmarke-
dets parter, private virksomheder, videns- og forskningsmiljøer m.v. 
 

Klima & miljø  
Rudersdal skal være Danmarks grønneste kommune.  
 
Partierne er enige om, at miljø- og klimapåvirkning altid skal indgå som et punkt, på lige fod med 
økonomi, ved alle relevante beslutningssager i Kommunalbestyrelsen. 
 
Det er vores ambition, at Rudersdal Kommune skal være CO2-neutral, hvilket kræver energiopti-
meringer af de kommunale bygninger, og en markant udbygning af fjernvarmenettet. Det er de vig-
tigste initiativ i forhold til nedbringelse af CO2-aftrykket, da det vil sikre, at husstandene i Rudersdal 
bruger grøn varme. Derfor er partierne enige om, at der i regi af Norfors lægges pres på at frem-
rykke initiativer, der skal gøre fjernvarmen grøn, ligesom der skal laves en plan for udbredelse og 
arbejdes med en investeringshorisont for fjernvarme på min. 30 år. 
 
Heldigvis har rigtig mange Rudersdal-borgere allerede i dag en elbil. Vi ønsker at gøre det så at-
traktivt som overhovedet muligt at være elbilsejer i Rudersdal Kommune. Derfor skal lade-infra-
strukturen udbygges markant i kommunen, ligesom partierne er enige om, at kommunens vogn-
park skal køre på el. 
 
Vi skal passe på vores natur. Partierne er derfor enige om at være mere ambitiøse end det nuvæ-
rende mål om, at 70 procent af overløb til søer, åer og Øresund skal elimineres. Vi ønsker at 
komme så tæt på 100 procent, som det giver faglig mening. 
 
Vi ønsker at fortsætte arbejdet med at skabe øget biodiversitet i kommunen, både i vores byområ-
der, landområderne og i skovene. 
 
Den kollektive transport skal understøtte den grønne omstilling. Derfor skal den naturligvis køre på 
fosilfri drivmidler. Vi er enige om, at buslinjerne i kommunen skal understøtte vores lokalsamfund. 
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Hvis vi vil have flere til at bruge den kollektive transport, skal det være nemt at parkere deres biler 
ved stationerne. Vi vil derfor igangsætte en parkeringsanalyse for stationerne i Rudersdal for at 
sikre parkeringspladser for Rudersdalborgerne her. 
 
Vi nedsætter et Klimaråd, hvis væsentligste opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen. 
 

Bedre børneliv 
Vi ønsker, at Rudersdal skal være mere børnevenlig. Vi ønsker et varieret tilbud af pasningsmulig-
heder, hvor forældrene har reelt frit valg, mellem store og små institutioner, selvejende, private og 
dagpleje. Dette gøres ved at udbygge antallet af daginstitutionspladser og understøtte flere dagple-
jere. Og også mellem institutioner med forskellig åbningstid, således at vi tilgodeser borgere, som 
arbejder på skæve tidspunkter. 
Partierne er enige om, at minimumsnormeringer skal måles på institutionsniveau. Minimumsnor-
meringer fremrykkes til fuld implementering hurtigst muligt. 
 

På skoleområdet er førsteprioriteten at få skabt og udviklet et tillidsfuldt samarbejde mellem foræl-
dre, medarbejdere og kommunalbestyrelse. Det er grundforudsætningen for, at skolerne i Ruders-
dal får de bedste betingelser og ro at arbejde ud fra. 
 
Vi ønsker gode rammer for eleverne i Rudersdal. Derfor skal der skabes moderne læringsmiljøer, 
som er velafprøvede i det danske skolesystem, og som bygger på evidens. For det er vores ambi-
tion, at eleverne i Rudersdal skal score højt på karaktergennemsnit og undervisningseffekt, lige-
som elevernes trivsel, social dannelse og kendskab til kreative/musiske fag er afgørende. 
 
Vi er enige om, at der i 2022 igangsættes en ekstern evaluering af de sammenlagte skoler matrikel 
for matrikel med henblik på at skabe et solidt grundlag for fremtidens skoler i Rudersdal. Evaluerin-
gen skal bl.a. gå på elevernes trivsel og læring, børn med særlige behov, lærernes arbejdsmiljø, 
økonomien, privatskolesøgningen og forældrenes tilfredshed. Partierne er enige om at iværksætte 
de nødvendige tiltag på baggrund af evalueringens resultater. 
 

Rette hjælp. Første gang. 
Mennesker med handicap og deres familier skal have den rette hjælp første gang, de henvender 
sig til kommunen. Spørgsmålet om hjælp skal ikke udvikle sig til en oplevelse af livslang kamp mel-
lem familierne og kommunen. 
 
Vi ønsker at udvikle dialogen mellem familierne og kommunen og vil opfordre Danske Handicapor-
ganisationer samt medlemsforeningerne heraf til at indgå i et samarbejde med Rudersdal om 
dette. Vi ønsker, at dialogen udbredes til også at omfatte familier, der ikke er del af den organise-
rede handicapbevægelse. Vi vil vurdere behovet for etablering af et råd for socialt udsatte i Ru-
dersdal. 
 
Antallet af klagesager kan ikke alene måles på antallet af sager, der går til Ankestyrelsen. Derfor er 
vi enige om, at mørketallet over klagesager på børnehandicapområdet skal frem i lyset. Dette gø-
res ved en systematisk registreringspraksis. Der skal etableres en uafhængig ombudsmands-funk-
tion, således at borgerne trygt kan henvende sig. 
 
Vi ønsker en analyse af sammenhængen mellem det antal sager, som hver enkelt sagsbehandler 
har og den kvalitet, der opleves af familierne, ligesom vi vil opsøge et forpligtende samarbejde med 
Region Hovedstadens Psykiatri, så borgerne ikke skal opleve, at den kommunale myndighed un-
derkender udtalelser fra regionens psykiatere.  
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Vi vil samarbejde med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet om specialtilbud til børn og unge, 
da det rette faglige tilbud kan være vigtigere end nærhed. 
 

Værdig ældrepleje 
Rudersdal skal fortsat være et godt sted at blive ældre. Vi vil understøtte det aktive seniorliv, og at 
så mange ældre kan blive i eget hjem, så længe det giver mening for dem. 
 
Dette gøres ved at etablere flere senioregnede boliger, gerne i bofællesskaber. Og så skal der 
sættes ind i forhold til forebyggelse blandt ældre. Vi ønsker, at Rudersdal skal gå forrest i et sam-
arbejde med ÆldreSagen og de praktiserende læger om et forebyggelsesprogram for ældre. 
 
Centralt for en værdig ældrepleje i Rudersdal står udrulningen af “Rudersdal-modellen”, hvor orga-
niseringen af ældreplejen sker i teams med fokus på den enkelte borger og dennes egen definition 
af behov for hjælp og støtte. Vi er enige om at modellen skal udvikles og styrkes.  
 
Vi ønsker at styrke de ældres frie valg på alle områder. Det vigtigste for os er de ældres tryghed, 
bl.a. ved at det i så vidt muligt omfang er det samme personale der kommer hos de ældre. Derfor 
vil vi oprette et internt vikarkorps. 
 
Vi ønsker at bevare og udbygge samarbejdet med Gentofte og Gladsaxe om Akutteamet, som evi-
densmæssigt har forebygget indlæggelser på hospitalerne.  
 
Vi er enige om, at der skal udvikles en pårørende-politik i kommunen, hvor pårørende ses som en 
ressource og ikke arbejdskraft. Denne pårørende-politik tager sit afsæt i ældreområdet, men er 
ikke begrænset til ældre - for både børn, unge og voksne er pårørende. 
 

Grøn byplanpolitik 

 
Vi ønsker en aktiv byplanpolitik, som kærer sig om de værdier, Rudersdal historisk har stået på i 
forhold til det grønne. 
 
Derfor vil vi ikke konvertere landzone til byzone. Vi står ligeledes vagt om politikken om grønne 
hegn, og vi ønsker, at kommunen spiller en mere aktiv og opsøgende rolle for at bidrage til opret-
holdelse af det grønne udtryk på vejene. Vi skal bevare vore villaområders kendetegn og stille krav 
til den arkitektur, som skal præge Rudersdal i mange år fremover. 
 
Befolkningstilvækst er ikke et mål i sig selv, men der er boligtyper, f.eks. lejeboliger, som kommu-
nen med fordel kan prioritere. 
 
Det er vigtigt, at man også kan arbejde i Rudersdal. At vi har et stærkt erhvervsliv i kommunen er 
også med til at understøtte vores ambitioner på det grønne, da det minimerer transportafstandene 
samt skaber rammen for bedre work-life balance. Derfor vil vi bevare vores erhvervsområder og 
understøtte virksomhedernes vækst og udvikling. Vi ønsker også at udvikle detailhandlen i et sam-
arbejde med det aktive foreningsliv. 
 
Vi ønsker at gennemføre en borgerinddragende proces for udvikling af Vedbæk, der skal organise-
res i et opgaveudvalg jfr. Styrelseslovens §17, stk. 4. Opgaven skal være at udvikle en helhedsori-
enteret visionsplan for Vedbæk senest ved udgangen af 2023.  
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Et aktivt kultur- og idrætsliv 
Vi har en ambition om, at flere borgere i alle aldersgrupper bliver en del af foreningslivet i Ruders-
dal. Særligt har vi en ambition for børn og unge med handicap og børn fra familier uden overskud. 
Vi vil føre en målrettet politik for at få flere i disse målgrupper integreret i foreningslivet. 
 
Vi vil gøre det lettere at være frivillig i Rudersdal. Derfor vil vi se på, hvordan vi kan aflaste forenin-
gerne fra det efterhånden store administrative arbejde, det er at være frivillig foreningsleder. 
 
Rudersdal-borgere i alle aldre står på venteliste for at komme i gang med den sport, de drømmer 
om. Det er dårligt for sundheden og for foreningslivet. Vores ambition er, at Rudersdal inden for en 
årrække skal løfte sig på Dansk Idrætsforbunds rangliste over idrætsvenlige kommuner.  
Der er brug for mere hal- og bassinkapacitet samt kunstgræs med lys. Mængden af idrætskapaci-
tet er af afgørende betydning for, at foreningslivet kan blomstre. Vi vil bakke op om etablering af 
paddle-baner ved Mariehøj.  
 
I Rudersdal er vi beriget med store skovområder. Disse bliver heldigvis brugt af mange. Hvad en-
ten det er til en gåtur med hunden, en tur på MTB eller noget helt tredje. Der skal være plads til alle 
i vores skove, og det kræver, at vi viser hensyn til hinanden. Men det kræver også, at vi er bevidste 
om, hvilke områder af skovene som er bedst egnede til hvad. Vi vil understøtte, at alle kan færdes 
trygt og bruge vores skove på en god måde, som også tager hensyn til naturen. 
 
Vi ønsker at hylde vores lokalhistorie. Derfor skal flere veje opkaldes efter kvinder og mænd, der 
har betydet noget for vores lokalområde.  
 
Bibliotekerne skal være moderne og tilgængelige og have et bredt sortiment. Hovedbiblioteket i 
Birkerød ønsker vi skal blive en mere integreret del af byen og Hovedgadens liv. Vi vil styrke Næ-
rum Biblioteks profil i forhold til de mange DTU-studerende. Vi støtter udbygningsplanerne omkring 
Holte Bibliotek, og vil have en holdbar og langsigtet løsning for bibliotekstilbuddet i Vedbæk. Biblio-
tekerne skal i deres arrangementsprofil fokusere på formidlingen af litteratur og musik. 
 
Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler på den ene side og kulturlivet på 
den anden side.  
 

Mere tryghed 
Vi ønsker at etablere flere cykelstier, først og fremmest på skolevejene. Det skal være trygt for bør-
nene at cykle i skole og til fritidsaktiviteter. 
 
Vi er enige om fortsat at søge statslige midler til en cykelsti langs Hørsholm Kongevej. Bliver vi 
igen afvist, vil vi revurdere projektet, ligesom en hastighedsnedsættelse her kan være en del af 
løsningen. 
 
Generelt ønsker vi at se på hastighederne, der køres med i vores kommune, og vi vil prioritere initi-
ativer, der skal være med til at sænke farten. 
 
Der bliver begået for mange indbrud i Rudersdal. Vi vil i samarbejde med Nordsjællands Politi ar-
bejde for at færre skal opleve at komme hjem til at et hus eller en lejlighed, hvor der har været 
tyve. Vi vil også aktivt vejlede borgerne i forhold til indbrudssikring, nabohjælp mv, ligesom vi vil se 
på mulige samarbejder med andre kommuner i området i forhold til etablering af vægterkorps. 
 
Tryghed handler også om at holde unge ude af kriminalitet. Derfor ønsker vi et mere synligt SSP i 
Rudersdal, ligesom samarbejdet med Natteravnene skal intensiveres. Vi ønsker i dialog med de 
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unge i Rudersdal at se på hvordan vi kan forbedre og udbygge deres opholdssteder, også i week-
enden og om aftenen. 
 

Samarbejde med andre kommuner 
Rudersdal har et tæt samarbejde med andre kommuner om en række væsentlige opgaver f.eks. 
på sundhedsområdet. Dette samarbejde skal fortsætte i regi af 4K-kommunerne Gentofte, Lyngby-
Taarbæk og Gladsaxe og andre kommuner, ligesom Rudersdal løbende skal udbygge samarbejdet 
med andre kommuner med henblik på at sikre borgerne kvalitet i opgaveløsningen. Dette gælder 
særligt i forbindelse med de forventede nye sundhedsopgaver til kommunerne. 
 


