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Indledning: 
Budgetforslaget for 2023-2026 er udarbejdet af Radikale Venstre og Nye Borgerlige og tager sit afsæt i og 
lever op til den vedtagne økonomiske politik samt økonomiske styringsprincipper og pejlemærker.  
Budgetforslaget bygger på det budget, der blev vedtaget sidste år, hvor der var fokus på at fastholde 
serviceniveauet og tilføre midler til de mest udfordrede områder. 

Forslaget bygger på en sænkning af personskatten, og viser samtidig, at sænkning af skatten og prioritering 
af velfærden og vedligehold af kommunale ejendomme samt investeringer i nye anlæg godt kan gå hånd i 
hånd.  

SKAT 
I en tid med stigende energipriser, inflation, stigende priser på fødevarer og dermed flere økonomisk 
udfordrede familier, mener partierne bag dette budgetforslag, at en sænkning af personskatten vil være en 
vigtig håndsrækning til de omtalte familier. 
Derfor tager dette budgetforslag afsæt i, at vi sænker personskatten med 0,3 % fra 2023 idet vi 
forudsætter, at Holbæk Kommune ville have fået lov til at sænke skatten allerede fra 2023. 
Lykkedes det ikke, indfases skattelettelsen fra 2024 i stedet. 

 
 DEN INNOVATIVE OG EFFEKTIVE KOMMUNE 

 

Tænk nyt og effektiviseringer 
Det er en vigtig forudsætning i varetagelsen af de kommunale forpligtelser, at politikere, ledere og 
medarbejdere arbejder kontinuerligt med at udvikle den offentlige service i et mere effektivt perspektiv. 
Det er ikke en ny dagsorden. Effektiviseringer medfører nytænkning af tilbud og nye og ofte mere 
tidssvarende måder at løse opgaver på og skaber et økonomisk råderum til politisk prioritering.  
 
Selvom effektiviseringer også gennemføres med det specifikke sigte at mindske udgifter og skabe et 
råderum til politisk prioritering, kan de ligeledes medføre et løft af service eller kvalitet i et 
borgerperspektiv. Særligt hvis effektiviseringerne er udtænkt, der hvor opgaven løses. 
Kommunalbestyrelsen arbejder løbende med effektiviseringer og ser vi tilbage på de sidste 5-6 år, så har vi i 
Holbæk Kommune indarbejdet effektiviseringer for 0,5 % om året. 

Partierne bag dette budgetforslag mener, at Holbæk Kommune kan effektivisere mere end 0,5 %. om året. 
Vi har derfor indarbejdet effektiviseringer på i alt 1,5% om året fordelt på alle områder. 

Effektiviseringer udspringer af dyb faglig indsigt, kreativitet og et vedholdende ledelsesfokus. Ideerne 
kommer ikke af sig selv og det kan være både udfordrende og tidskrævende at arbejde med for eksempel 
at nytænke kommunens serviceydelser, at omorganisere eller at lede efter inspiration til nye 
effektiviseringer i ind- og udland. 

For at løse denne opgave ønsker partierne at afsætte 1,5 mio. årligt til to Innovationsmedarbejdere, som 
skal finde effektiviseringer fx ved hjælp af: 

• Analyser af arbejdsgange og omkostninger samt tydelig indkredsning af kerneopgaverne  

• Systematisk afprøvning eller forsøg med nye metoder  

• Medarbejderdreven idéudvikling eller andre inddragelsesprocesser  

• Besøg og/eller idéudveksling med andre kommuner  

• Gennemgang af cases, eksempler og indkøbsaftaler fra andre kommuner, forskningsinstitutioner mv. 
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TILLID OG YTRINGSFRIHED 

 
Bedre psykisk arbejdsmiljø og man skal turde at sige sin mening 
Bedre arbejdsmiljø og arbejdsfællesskaber vil øge ressourcer til kerneopgaven. Med en tillidsdagsorden vil 
politikere, ledere og medarbejdere i Holbæk Kommune taget et stort skridt for at sikre et bedre gensidigt 
forpligtende samarbejde, som styrker den faglige kvalitet og dermed gavner kommunens borgere.  
Forudsætningen for tillidsdagsordenen er stærke arbejdsfællesskaber, hvor fokus er på kerneopgaven, og 
som kendetegnes ved høj trivsel, godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær. Arbejdskulturen karakteriseres ved 
en høj grad af medindflydelse, medbestemmelse, medansvar og ytringsfrihed blandt alle ansatte. Der er 
derfor et potentiale i at investere i bedre psykisk arbejdsmiljø. 

Flere medarbejdere har givet udtryk for, at ytringsfriheden i Holbæk Kommune er presset. Ingen 
medarbejdere skal frygte for deres job blot fordi de siger deres mening. 

Derfor afsætter vi 0,8 mio. i 2023 til en ekstern konsulent, som skal udarbejde en analyse der afdækker det 
psykiske arbejdsmiljø i kommunen herunder ytringsfriheden kår i organisationen.  

Parterne vil i 4. kvartal drøfte tiltag og evt. finansiering af anbefalinger fra konsulenten.  

 

ENERGIKRISE OG STIGENDE ENERGIPRISER 

Stigende energipriser 
Holbæk Kommune skal gå foran i forsøget på at få et mindre energiforbrug og derfor skal der være et 
kontinuerligt fokus på dette. Parterne er enige om at øremærke 10 mio. af bufferpuljen i 2023 til stigende 
energipriser. 

 
Energirenoveringer 
Vi er midt i en energikrise og vi skal derfor, som nævnt, have endnu større fokus på vores energiforbrug og 
dermed energirenoveringer af kommunale ejendomme. 
Derfor afsætter parterne 60 mio. i perioden 2023-2026 til at energirenovere kommunale ejendomme.   

 

BØRN OG UNGE 

Styrke det specialiserede børneområde 
Det konkrete og praksisnære sigte, og den overordnede vision med arbejdet på det specialiserede 
børneområde, er at udvikle en praksis, så der bliver skabt et solidt grundlag for at arbejde forebyggende og 
understøtte og hjælpe socialt udsatte børn i deres sundhed, trivsel og udvikling. Dette kræver en styrkelse 
af det tværfaglige samarbejde og implementering af tværgående initiativer som har fokus på tidlig 
opsporing.  
Vi tilfører derfor det specialiserede børneområde 10 mio. årligt, som finansieres ved, at det specialiserede 

voksenområde vil få 10 mio. mindre om året. Herudover indeholder budgettet et løft på 4 mio. kr. årligt til 

det specialiserede børneområde og et øget tværfagligt fokus på forebyggelse. 

Vi mener ikke dette er nok og vil med dette forslag tilføre yderligere 4,0 mio. til det specialiserede 
børneområde i 2023 og yderigere 6 mio. i årene 2024-2026.  
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Takstnedsættelse på daginstitutioner 
For at imødekomme de økonomisk pressede familier bag partierne har budgetforslaget indarbejdet en 
takstnedsættelse på daginstitutioner på 10%, hvilket svarer til 5 mio. kr. 
 

Flere fritids- og ungdomsklubber 
Hvis vi skal forhindre, at for mange børn og unge havner i uheldige miljøer, bør vi oprette flere fritidstilbud, 
hvor de unge kan tage hen efter skole og om aftenen. 
Parterne er derfor enige om at etablere et fritidstilbud i de lokalområder, hvor der ikke findes en 
ungdomsklub. Etableringen af de nye tilbud skal UngHolbæk i samarbejde med lokalfora og andre relevante 
aktører stå for. 

Til dette formål afsætter parterne 1,5 mio. kr. årligt til opstart og drift. 

 

SKOLER 

Styrkelse af folkeskolen 
Frihedsforsøget, Børnenes Skole - frihed, fællesskab og faglighed, løber fra august 2021 og tre år frem. Her 
har vores skoler fået udstrakt frihed til at gentænke skolen og derved skabe bedre resultater og trivsel for 
eleverne. Vi vurderer, at der bliver arbejdet seriøst med Frihedsforsøget. Nye visioner og ideer kan være 
svære at realisere uden den nødvendige økonomi.  
Derfor afsætter parterne bag budgetforslaget samlet 22 mio. i årene 2023-2026 til styrkelse af folkeskolen. 

Efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger 
Lærere og pædagoger uddanner, udfordrer og udvikler hver dag vores børn. Kvaliteten af de 
fagprofessionelles arbejde med børns læring og udvikling antager vi, at kunne øges gennem de 
kompetenceudviklingsmuligheder, de tilbydes på arbejdspladsen. 
Hans Junker fra Holbæk Lærerkreds skriver i sit høringssvar: 
”Systematiseret efter- og videreuddannelse er en vigtig forudsætning for, at lærerne kan give eleverne 
kvalificeret og tidssvarende undervisning”. 

Derfor er parterne enige om at beholde og flytte de 3,6 mio. til kompetenceløft i 2022 til 2023 og tilføre 
yderligere 19 mio. fra 2023-2026 til kompetenceløft af vores lærere og pædagoger. 
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ÆLDRE OG SUNDHED 

Løft af ældreområdet 
Vi skal have større fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, som er vigtige elementer i udskydelse af den 

enkelte borgers behov for hjælp og støtte. Parterne bag forslaget er derfor enige om at tilføre 

sundhedsområdet samlet 22 mio. i årene 2023-2026 

Annullering af besparelser på Toppen og Huskeugen 
Parterne er enige om at annullere besparelsen angående demensindsatsen på Toppens og Huskeugen. Vi vil 

bruge 0,5 mio. kr. årligt på dette. 

 

KULTUR 

”Kulturdemografi” 
Indbyggertallet stiger i kommunen og der kommer derfor flere brugere af kultur- og fritidsområdet i alle 
aldre. Når der kommer flere ældre eller flere børn følger der demografimidler med, men det gør der ikke på 
kultur- og fritidsområdet uagtet der bliver flere brugere. 
Derfor ønsker parterne at afsætte 1000 kr. pr. netto tilflytter til Kultur- og fritidsudvalgets budget  
 
Parterne er altså enige om at løfte kultur- og fritidsområdet. Herudover nedskrives den forudsatte 
anvendelse af det forventede mindre forbrug på kultur til Get2Sport fra 1 mio. til 0,5 mio.  

 

ERHVEVSFREMME OG FLERE I ARBEJDE OG UDDANNELSE 

Erhvervsfremme 
Et erhvervsliv i vækst og udvikling er en forudsætning for at Holbæk Kommune kan udvikle sig positivt i de 
kommende år. 
Derfor har partierne bag denne aftale afsat samlet 6,0 mio. kr. til erhvervsfremmeindsats fra årene 2024-
2026. 
 

Fortovsleje 
En central del af det lokale erhvervsliv er handlende og butikker. Begge har haft det svært under COVID-19 
og endnu mere nu under inflation og økonomisk krise. Derfor ønsker partierne bag aftalen at der fortsat 
ikke skal betales fortovsleje. Det er der afsat 3,2 mio. kr. af til i perioden 2023-2026. 
 

Unge i arbejde eller uddannelse 
Holbæk skal være bedre til at få unge i arbejde. I dag halter Holbæk Kommune efter andre på dette 
område. Det ønsker partier bag denne aftale skal ændre sig. Derfor skal der i 2023 laves en handlingsplan, 
der skal få flere unge i arbejde eller uddannelse 

 

 

 



6 
 

Forslag til anlægsbudget 2023-2026 

Renovering af kommunale ejendomme 
Holbæk Kommunes mange ejendomme og bygninger trænger løbende til renovering og modernisering.  
Det er især kommunens skoler og børnehuse, som trænger til yderligere investeringer. Der er samlet afsat 
140 mio. kr. i perioden 2023-2026 til renovering af bygninger m.m.  
 

Broer, bygningsværker, veje, fortove, stier og asfalt 
Der skal gennemføres vigtige infrastrukturmæssige investeringer, så den fortsatte fremkommelighed, 
udvikling og vækst i Holbæk Kommune sikres. Der er i budgettet afsat 155,8 mio. kr. i budgetperioden til 
renovering af broer, bygningsværker, veje, fortove og stier i tidssvarende materialer.   

 
Nye børnehuse og skoler 
Med dette budgetforslag for 2023-2026 afsætter vi midler til at realisere de vedtagne skoler og børnehuse i 
flere af vores lokalområder og i Holbæk by, midler til et nyt børnehus i Holbæk by, midler til tilpasning af 
indretning på vores skoler, midlertidig kapacitet på vores dagtilbud, vedligeholdelse af legepladser, 
yderligere et børnehus, samt en behovsanalyse for en ny skole. 
Ved planlægning af nye børnehuse skal det undersøges om opførelse og drift kan ske ved private aktører. 
 

Bjergmarkskolen 
Bjergmarkskolen er udfordret på ventilation, indeklima, energirenovering og modernisering. Der er derfor 
afsat 0,5 mio. i 2023 til udarbejdelse af et forslag til en samlet renovering og vi afsætter 46,0 mio. til 
renovering og modernisering i årene 2024-2026. Parterne er bevidste om, at 46 mio. ikke rækker og vil i 
foråret i 2023 diskutere en samlet plan samt fremrykning af renovering af skolen med de øvrige partier. 
 

Holbæk Uddannelses- og studiecenter (HUSC) 
Succesen med at tiltrække uddannelser fortsætter, og senest er det besluttet, at pædagoguddannelsen 
kommer til Holbæk. For at sikre fortsat gode fysiske rammer for uddannelsesmiljøet er der afsat 3 mio. kr. i 
2023 til ombygning og udvidelse til flere studiepladser. De 3 mio. kr. hænger sammen med de 3 mio. kr., 
som er frigivet i 2022 til projektet.   
Den nuværende kapacitet er udfordret, og derfor ønsker parterne, at undersøge mulighederne for at 
tilvejebringe yderligere kapacitet i samarbejde med private og uddannelsesmæssige aktører.  
 

Nye plejecentre 
Der er afsat midler til at gennemføre opførelsen af det nye plejecenter ved Vandtårnsvej i Holbæk med 80 
boliger. De afsatte midler skal dække kommunens udgifter til hhv. servicearealer og dagcenter. Derudover 
er Udvalget for Ældre og Sundhed i gang med en at undersøge behov og muligheder for at tilvejebringe 
yderligere et nyt plejecenter i Holbæk Kommune. Parterne bag forslaget ser gerne involvering af private 
aktører. 

 
Færdiggørelse af forlængelsen af Skagerakvej  
I budgettet er der afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelsen af forlængelse af Skagerakvej. Det afsatte 
beløb skal ses i sammenhæng med de midler der er afsat i tidligere år. 
 

Ringvejen i Regstrup 
Der er i budgetforslaget afsat samlet 16 mio. kr. i 2025 og 2026 til igangsætningen af arbejdet med 
forlængelsen af Ringvejen i Regstrup.   
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Trafiksikkerhedsforanstaltninger 
Med forslaget afsættes samlet 17,1 mio. kr. i årerne 2023-2026. I perioden 2023-2025 er afsat 8,4 mio. kr. 
til færdiggørelse af de politisk prioriterede tiltag i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025. I perioden 2025-2026 
afsættes 8,7 mio. kr. til investering i nye trafiksikkerhedstiltag, som for nuværende ikke er besluttet.  

 
Trængsel 
Der er afsat i alt 9,5 mio. kr. i 2023-2026 til forbedring af fremkommelighed og trængsel. Midlerne skal 
blandt andet anvendes til fat minimere trængslen på Stenhusvej og i Harmskrydset. Prioritering skal ses i 
sammenhæng med den kommende mobilitetsplan, som Kommunalbestyrelsen skal behandle inden 
udgangen af 2022. 

 

Cykelstier 
I 2025 er der afsat 10 mio. kr. til etape 2 af cykelstien mellem Søstrup og Megacenteret. Med dette forslag 
fremrykkes 1,5 mio. kr. i 2025 til at igangsætte projekteringen af en cykelsti mellem Smidstrup og Stestrup. 
I forbindelse med budgetprocessen for 2024-27 skal mulighederne for at afsætte midler til anlæggelsen af 
cykelstien afsøges.  

 
Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer 
For at sikre de rette entreprenørmaskiner og specialkøretøjer til den løbende vedligeholdelse af 
kommunens ejendomme og arealer, så prioriteres med dette så det samlede budget på 3,5 mio. kr. kan 
anvendes i årerne 2023-2025. 
 

Ismaskine til Is-rosen  
I 2021 blev der etableret et nyt mobilt skøjteanlæg på Markedspladsen, men kommunens nuværende 
ismaskine er teknisk forældet og trænger til udskiftning. Vi afsætter 0,9 mio. kr. i 2023 til udskiftning af den 
kommunale ismaskine.  
 

Et rigt kultur-, fritids- og idrætsliv i hele kommunen 
Indbyggertallet stiger i kommunen og flere dygtige foreninger har mange ideer til nye anlægsprojekter 
De i budgetforslaget afsatte 8,5 mio. kr. under Udvalget for Kultur og Fritid til udvalgets disponering i 
perioden 2023-2025 tilføres med forslaget yderligere 1 mio. kr. i 2023, så det samlede budget i perioden 
2023-25 er 9,5 mio. kr.  
Beløbet udmøntes til medfinansiering af konkrete anlægsprojekter indenfor sport, sundhed, kultur og fritid, 
efter ansøgning fra lokale aktører.  
 

En ny kulturpolitik 
Partierne bag forslaget ønsker en tydeligere retning på kultur- og fritidsområdet. Udvalget for Kultur og 
Fritid skal derfor i 2023 udarbejde en ny Kultur- og fritidspolitik, der skal ses i sammenhæng med den 
kommende ungdomspolitik men fokus på at flere unge børn og unge bliver en del af forenings-
fællesskabet. 
De uorganiserede aktiviteter kan være et springbræt til en videre vej ind i fællesskaber. Med aftalen 
afsættes 2 mio. kr. årligt i 2024-26 til at skabe byrum og aktiviteter, der motiverer, tiltrækker og samler især 
de unge, som ellers står uden for fællesskaberne.  
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Sportsbyen 
Der mangler kapacitet i Holbæk Sportsby og der er et uudnyttet byggefelt. 
Partierne bag dette forslag ønsker derfor at mødes med brugerne af Holbæk Sportsby for at drøfte 
udnyttelsen af kapaciteten i Holbæk Sportsby samt drøfte udvikling af Byggefelt D til gavn for brugerne af 
Sportsbyen - gerne i samarbejde med private aktører. 
 
Desuden ønsker partierne større gennemsigtighed omkring Holbæk Sportsby og politisk repræsentation i 
Fondens bestyrelse.  

 
Kunstgræsbane i Jyderup 
Vi har etableret kunstgræsbaner i flere lokalområder til gavn for foreninger og borgere. Et lokalområde, 
som ikke har en kunstgræsbane, er Jyderup. 

Jyderup Boldklub, med et stigende antal medlemmer, arbejder på at etablere en kunstgræsbane.  

En kommunal medfinansiering kan være med til at foreningen kan rejse fondsmidler. Derfor afsætter vi 1,0 
mio. i 2023 til at synliggøre kommunens opbakning til projektet.  

 
Nyt teater på havnen. 
Sjællands Teater, som er Danmarks største egnsteater, arbejder på at etablere et nyt teater, som skal være 
et scenekunstnerisk flagskib der cementerer Holbæk som en teater-by.  
Dette arbejde kræver tid. Derfor afsætter vi 250.000 kr. i 2023 til, at Sjællands Teater kan få ekstern hjælp 
til de indledende processer og projektbeskrivelser. 
 

Holbæk Havn 
Partierne bag budgetforslaget afsætter samlet 5,0 mio. i 2024-2025 til etablering og medfinansiering af en 
erhvervsmole i Holbæk Havn.  
De 5,0 mio. skal være med til at rejse ekstern finansiering. Hvis ikke der kan rejses tilstrækkelig ekstern 
finansiering ultimo 2025, skal midlerne tildeles andre projekter i Holbæk Havn i henhold til havneplanen.   
 
Der er ligeledes afsat sammenlagt 8 mio. kr. i 2025-2026 til etablering af en museumsmole. Der skal også 
her findes ekstern finansiering.  
 

By-forskønnelse  
Glæden ved at færdes i vor kommunes skønne byer er bl.a. drevet af, at der ser pænt og ordentlig ud. Både 

i forhold til de borgere, der til dagligt bor i kommunen og i forhold til turister og andre besøgende.  

Derfor har partierne bag aftalen afsat 6 mio. kr. til by-forskønnelse i perioden 2024-2026. 
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Vi skal videre… 

Udover de her i budgetaften nævnte ideer og projekter skal vi have sat gang i flere nytænkende projekter, 

for at gøre vores kommune bedre. 

I 2023 vil partierne bag denne aftale derfor have igangsat et projekt internt i kommunen, der skal afsøge 

nye og andre måde hvorpå man kan inddrage sponsorer og andre private aktører i arbejdet med at skabe 

gode løsninger for borgerne. Det kunne f.eks. være vedligeholdelse af legepladser, renovering af skoler 

mm. 

I forlængelse heraf skal det undersøges om Vej & Park skal privatiseres. 

Et andet projekt partierne gerne vil drøfte i 2023 er en mulig udflytning af kommunens lokaler på 

Kanalstræde (Rådhuset) og ind i den af kommunen erhvervede gamle Postnord bygning ved stationen. 

Forventeligt vil det frigive et større tocifret millionbeløb årligt. 

I forlængelse heraf skal arbejdet med at forskønne og bygge et helt nyt stationsområde sættes i gang med 

fokus på private boliger, restauranter og butikker. 

 

 


