
Pressemeddelelse:  
Budgetforlig indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet 
De fire partier er enige om at prioritere den borgernære velfærd allerhøjest. De er stolte af resultatet, som 
de dels betragter som er et fornuftigt kompromis der sikrer en god service og samtidig viser vejen I forhold 
til de områder, som er særligt trængende.  
 
Med mange millioner til det specialiserede område viser vi, at vi tager ansvar for at sikre de allermest 
sårbare", udtaler Lisbet Møller fra Enhedslisten og hentyder til at særligt området for anbragte børn, er 
under stort pres. "Det er et område som har udviklet sig katastrofalt I de sidste par år, og noget vi skal kigge 
nærmere på, når vi forhåbentlig vinder valget i november", tilføjer hun. Et øget fokus på forebyggelse ville 
spare mange børn og familier for ulykkelige situationer og vil i øvrigt, på længere sigt, gavne budgettet. 
Alle partier er enige om, at der skal sættes midler af til dagtilbudsområdet, som efter nytår gennemgår 
områdets udfordringer i et forløb som involverer både medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere. 
Partierne har lagt ½ million ind til at reagere umiddelbart i 2018 og dernæst en del millioner ind fra 2019-
2021, som skal ses som starten på at løfte normeringerne på dagtilbudsområdet. "Vi ville naturligvis gerne 
sætte endnu flere penge af, men det vigtigste er, at vi går i gang nu. Normeringerne på dagtilbudsområdet 
er en af vores allerstørste udfordringer de kommende år" siger både Anja Rosengreen, SF, Qasam N. 
Ahmad, Alternativet. 
  
På ældreområdet er der ligeledes fundet penge til basispersonalet, altså de medarbejdere der arbejder 
tættest på borgerne i hjemmeplejen og på plejecentrene. Steffen Jensen fra Socialdemokratiet er godt 
tilfreds med, at forligspartierne har formået at finde midler til den medarbejdergruppe der sikrer de ældre 
en værdig og indholdsrig hverdag. "Basispersonalet er dem der allermindst kan undværes. Det må vi aldrig 
glemme" siger Steffen Jensen. Lisbet Møller Enhedslisten tilføjer, at også personaleforholdene på 
Hundested plejehjem er tilgodeset, med 1 mio. til nye omklædningsfaciliteter. Et eksempel på 
budgetforslagets fokus på den forebyggende indsats, nævnes af Qasam N. Ahmad; ”Vi har fastholdt den 
gratis kørsel til genoptræning og aktivitetscenter, da vi ikke vil risikere at disse tilbud fravælges med 
baggrund i økonomi”, påpeger han. 
 
Et 3. spor som partierne har fundet midler til, er den grønne omstilling som har ligget helt stille, i den 
seneste byrådsperiode. Der er behov for en generel opprioritering af området, og det er vi nødt til at 
understøtte med ressourcer til en medarbejder der kan fokusere på opgaven, siger Anja Rosengreen, SF. 
Hun uddyber; ”Vi må sikre, at der er ét kendt sted i kommunen, hvor borgere, erhvervsdrivende og andre 
interessenter kan henvende sig, og få hjælp” 
 
Økonomien I forligspartiernes budgetforslag er robust, budgettet viser en solid likviditet og en overholdelse 
af servicedriftsrammen. Alle partier er enige om, at flest mulige penge skal ud og levere service til 
borgerne. Dækningsafgiften genindføres med et kompromis på 5 promille. "Vi er godt tilfredse med vores 
fælles budget. Det er solidt og retfærdigt" siger Steffen Jensen, Socialdemokratiet. Han påpeger, at der i 
budgettet er en mindre lånoptagelse end i Borgmesterens forslag til 1. behandling. "Vi ønsker ikke at 
optage mere lån end højest nødvendigt, pengene skal jo betales tilbage igen - af borgerne" tilføjer han og 
suppleres af Anja Rosengreen, der fastslår, at samarbejdet omkring budgettet borger godt for et fremtidigt 
samarbejde, partierne imellem. "At vi kunne blive enige, ikke kun om velfærdsindsatserne, men også på 
den økonomiske politik, ser jeg som meget positiv i forhold til det fremtidige samarbejde, - ikke mindst med 
valget in mente" slutter Anja Rosengreen. 
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Aftaletekst, Budgetforlig 
Til budget 2018-2021 har partierne Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet lavet et 
fælles budgetforslag. Nedenfor følger de principielle overvejelser der ligge bag det fælles 
budgetforslag og dernæst følger en oversigt over budgetforslagets konkrete indhold. 
 
Ud over de ting, der fremgår af forslaget, er der enighed om følgende: 
 
Velfærdssporet: 
Den overordnede fælles prioritering i den kommende budgetperiode skal fokusere på øget tildeling 
af ressourcer til den basale velfærd. Flere borgernære medarbejdere i børne- og ældreplejen skal 
sørge for: 

• at vores børn og ældre oplever, at der er den hjælp og støtte, der er behov for, og forældre 
er trygge ved at aflevere deres børn i kommunens varetægt. 

• at vores ældre medborgere støttes i en værdig alderdom med mulighed for at fastholde et 
liv så tæt som muligt på det liv, de har haft tidligere.   

 
Det grønne spor: 
I forligskredsen er der enighed om, at prioritere medarbejderressourcer til miljøområdet/den 
grønne omstilling. Målet er, at Halsnæs kommune på sigt kan blive "Klimakommune-plus", samt at 
borgere, erhvervsdrivende og andre interessenter har ét sted at hente hjælp og inspiration.  
 
Tidlig indsats og forebyggelse: 
Forligspartierne enige om, at sætte initiativer i gang, der styrker den tidlige indsats og 
forebyggelse. 
 
Økonomi: 
Der er I forligskredsen enighed om, at vi overholder servicedriftsrammen samt at vi udnytter 
rammen fuldt ud. Vi er endvidere enige om, at fastholde dækningsafgiften på 5 promille i 
budgetperioden.  
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Pressebilag – Investeringsoversigt (PIXI) 
Skoleområdet 

Penge til Skolekantiner 1 mio. kr. hvert år 
Penge til Skoleforliget 8 mio. kr. i 2018 
Modtageklasser fastholdes på alle skoler så børnene med det samme bliver en del af lokalsamfundet  
Unge-kulturcenterets puljebesparelse på 400.000 kr. bliver overført til anlæg, så at de alligevel kan 
investere pengene til de unge i kombination med resten af aktivitetspuljen.  
Afsat midler til finansiering af ny skole (Ny skole er under forudsætning af, at prisen fortsat viser sig at svare 
til renovering af nuværende) – placering afventer. 
 
Ældreomsorg og seniorliv 

Vi afsætter penge af til basispersonale på vores plejecentre 1 mio. kr. i 2018 og har i sinde at opnormere 
beløbet over de næste år til 2 mio. kr./årligt  
Vi afsætter 700.000 kr. årligt til en udvidelse af aktivitet og solskinsforeningen (flere pladser på 
demensdagcentret) 
Vi fjerner besparelsen på brugerbetaling til kørsel til genoptræning i træning og aktivitet på 352.000 kr. 
Investeringer i Hundested plejecenter – Renovering af omklædning til personale, opgradering og udvidelse 
af televagt personsikkerhedssystem samt Dørautomatik og adgangskontrol. Finansieres i 2018 
 
Dagtilbud  

2018 har byrådet vedtaget at der skal være en dialogproces på daginstitutionsområdet. Derfor ønsker vi 
allerede nu at afsætte penge, så vi sikre at vi har muligheden for at sikre bedre normeringer og kvalitet. 
For at undgå tomrum efter procesforløbet afsætter vi 500.000 kr. i 2018, så der kan ageres straks efter. De 
løbende år tilfører vi området hhv 3 mio. kr. 2019 og 5 mio. kr. fra og med 2020.  Vores primære mål er løft 
af basisnormeringerne. Men afventer selvfølgelig respektfuldt, resultatet af inddragelsesprocessen. 
Renovering af legepladser for 700.000 kr. hvert år. 
 
 
Forebyggelse, Sundhed, tidlig indsats og psykisk sårbare 

Tilskud til:  
- Angstbehandling for børn (Cool kids) 
- Styrkelse af sundhedstjenestens behovsindsats i hjemmet for de 1-5årige ’ 
- Drift af frivillig økonomisk rådgivning  
- Partnerskab mellem patientforeninger og Halsnæs kommune 
- Drift af labyrinten, gruppeforløb for børn af sindslidende 
- Drift af pulje til frivilligt socialt arbejde 
- Home start 

2 mio. kr. investering i klargøring af kommunal bygning til koordineret tidlig indsats for børn og familier 
 
Klima, kultur og Udvikling i hele Halsnæs 

I Velfærdsforliget indgået med Ø, SF, Å og S er der en lang række initiativer med. 
- Tilbageførelse af kulturmidlerne til kulturelt samråd 
- Forsat drift af LAG-gearing (medfinansiering af lokale initiativer) 
- Klimakommune Halsnæs aftalen  
- Medfinansiering af Nordsjællands rekrutteringsservice  
- LYN-X Open midler 
- Miljøkoordinator til sikring af et øget fokus på grøn omstilling 

Herunder har partierne prioriteret flere midler til anlægsposter. 
- Flere midler til Cykelstier – ved årlig forøget cykelpulje 



- Midler til Stålsat by – byudvikling 
- Jordopkøb ved sårbare drikkevandsboringer  
- Projektering af ældre og ungeboliger i Halsnæs 
-  

Et økonomisk solidt budgetforslag 

- Forventet slutlikviditet på omkring + 10 mio. kr. 
- Færre lånoptag = hurtigere gældsafvikling  
- En gennemsnitslikviditet på mere end 60 mio. kr. hvert år (helst mindst 2000 kr. pr. borger) 

Finansieringen af velfærdstiltag (de større elementer) 
- Besparelse på administrativt personale 
- UKC aktivitetspuljer flyttes til anlæg – (fx IT udstyr eller andet) 
- Visit Nordsjælland-bidrag 
- Reduktion i vækstpuljer 
- Midler fra vejdriftspuljen flyttes til anlæg 
- Bygningsrenoveringspuljen mindskes med præcis samme beløb som det forventes at Melbyhallens 

tag koster i anlæg 
- Dækningsafgiften sættes til 5 promille   


