
Det er 
sejt at være 

dygtig
Alle børn har 

mulighed for læring 
og trivsel.

Det skal 
være nemt og 

sikkert at 
komme frem
En sammenhængende 

infrastruktur.

Bygninger 
og byrum 
skaber liv
Gode rammer for 

fælleskab og tryghed.

Et aktivt 
fritids- og 

kulturliv er 
også velfærd
Muligheder på tværs 

af generationer.

Bære-
dygtighed og 
miljø - vejen 

frem
Vi bygger fremtidens 

grønne byer.

Oplevelser og 
erhverv som 

udviklingsmotor
Kommunens 

virksomheder og turisme 
skaber udvikling.

Livskvalitet 
i hverdagen

Et ældreliv med 
muligheder.

Du kan 
mere end 

du tror
Det gode liv med 
fysisk handicap 

eller sociale 
udfordringer.

Byrådets vision om en bæredygtig kommune i udvikling 
er rammen om Byrådets arbejde fra 2018 - 2021. 

De 8 pejlemærker, du ser her, skal sætte retningen mod 
ét fælles mål – at Fredensborg Kommune er et godt sted 
at leve og bo.

Budget
 2019-2022
 VELFÆRD & STABILITET



For at støtte børn allerede fra 0 til 2 års 
alderen vil der i de kommende år blive 
ansat flere pædagoger i vuggestuerne.  

På dagpleje-området vil dagplejerne få 
et kompetenceløft. Byrådet har afsat 

2,3 mio. kr. ekstra, der vil supplere et løft 
fra staten. Midlerne skal bruges til en 
generel opnormering og kompetenceløft 
af det pædagogisk uddannede personale 
primært med sigte på de mest udsatte 
børn.

Budget 2019 - 2022

Samtlige byrådets 27 medlemmer står 
bag kommunens budget for 2019. Der-
med fortsætter vi i det gode spor, hvor 
der er solide politiske flertal bag alle 
store beslutninger i kommunen. Og der-
med fastholder vi en robust kommune, 
hvor der både er den fornødne ro og 
stabilitet - og samtidig plads til udvik-
ling. 

Med budgettet for 2019-22 arbejder vi 
videre på den vision, som vi vedtog med 

Fra 1. januar 2019 er fritidshjem og 
klubber blevet til SFO. Men for børnene 
er der ingen ændring. Fritidstilbuddet 
for de 6 til 15- årige er stadig det samme. 
Lokalerne er de samme.  De voksne er de 
samme. Men for forældrene er der en 
ændring, da ændringen til SFO betyder 
en forhøjelse af forældrebetalingen 
til SFO I (fritidshjem) på 128 kr. om  
måneden og en forhøjelse af forældre- 
betalingen til SFO II (klubtilbud) på  
85 kr. om måneden. Forældrebetalin-
gen ligger dog markant under niveauet i  
de fleste nabokommuner. 

opsparing til et nyt plejecenter, budgette-
res med 450 mio. kr. til byggeriet.

Humlebæk Skole tænkes samlet på en 
matrikel og Langebjerg Skole skal moder-
niseres. Med forventede salgsindtægter 
for frasalg budgetteres med 280 mio. kr. 
I tilknytning til den nye skole bygges en 
ny Humlebæk Hal indenfor den afsatte 
anlægsramme.

Hvad angår Fredensborg Skole, så tænkes 
den samlet på Vilhelmsro og med fortsat 
udeskole i Karlebo. Endrup Skole skal 
gennemgå en modernisering. Med for-
ventede salgsindtægter fra frasalg bud-
getteres der samlet med 230 mio. kr.

For hver skole vil der være en betydeli-
ge inddragelse af den enkelte skoles le-
delse, elever, ansatte, skole- og område- 
bestyrelser samt forskellige aktører, der 
har deres gang og aktivitet på skolen.

Følg med i fremtidens folkeskoler på 
www.fredensborg.dk/fremtidensfolke-
skoler

Fritidshjem 
bliver til SFO

Med velfærd 
og stabilitet
Af borgmester Thomas Lykke Pedersen

Fremtidens folkeskoler 

Læs hele budgetforliget samt mere om budget 2019 på www.fredensborg.dk/budget og på www.fredensborg.dk/ffk 

Byrådet har et ønske om at skabe  
moderne folkeskoler inden for en 12-årig 
periode, så børn og unge får en god og 
værdifuld skolegang - også i fremtiden. 

Realisering af en ny skole er begyndt i 
Kokkedal. Skolen skal have et generelt 
løft, så lys og udsigt kan give et bedre 
skolemiljø med rum for kreativitet i un-
dervisningen og læringen. 
I budgetforliget for 2019 fastholdes og 
udfoldes den ambitiøse plan med blandt 
andet en sammentænkning af skolen 
med et Gymnastikkens Hus indenfor et 
budget på 35 mio. kr.

I Nivå er ambitionen, at Nivå Skole Syd og 
Nivå Skole Nord samles på en ny matrikel 
i tæt forbindelse med et nyt og attraktivt 
bycenter. 

Nivå Skole skal indgå i en større sam-
menhæng, hvor der også er plads til et 
moderniseret bibliotek/kulturhus, en 
evt. kommunal svømmehal og et nyt ple-
jecenter. Med forventede salgsindtægter 
fra salg af en skolematrikel i Nivå og med 

Flere pædagoger 
i vuggestuerne

planstrategien Fremtidens Fredensborg 
Kommune. Samtidig følger vi de otte 
strategiske pejlemærker fra det nye ar-
bejdsgrundlag, som byrådet vedtog i maj.

Det er ambitiøst at arbejde politisk på 
denne måde. Men det kan netop lade 
sig gøre, når vi er et byråd, som sam- 
arbejder og tager ansvar. 

I det følgende kan du læse mere om 
de beslutninger, der følger af budgettet 

for 2019-22. Du kan bl.a. læse om de 
kommende store investeringer i de fire 
bysamfund og i vores folkeskoler. 
Med dette års budget følger også en 
række ændringer på vores velfærds-
områder, fx omdannes vores fritidshjem  
til SFO og vi tilfører vuggestuerne ekstra 
pædagogbemanding.

Vi afsætter endnu flere penge til at reno-
vere og vedligeholde kommunens byg-
ninger og fortsætter den planlagte afvik-

ling af kommunens gæld frem til 2027.
Kommunen har med andre ord fået  
et budget, som er præget af et fokus 
på velfærd til borgerne og en fornuftig 
stabilitet – såvel økonomisk som orga-
nisatorisk. 

God fornøjelse

Thomas Lykke Pedersen
Borgmester



Budget 2019 - 2022

i Humlebæk til støtte til nye parkerings-
muligheder. Men ikke al trafik foregår  
i bil. Mange borgere er heldigvis glade 
for at gå og cykle. Der vil derfor inden 
for de næste par år blive sat flere og  
bedre skilte op, så det bliver nemmere 
at finde vej på gang- og cykelstierne.  

Der er sat 0,4 mio. kr. af årligt i 2020 
og 2021 til bedre skiltning af stierne i 
byerne.

Kulturelle tilbud og bedre brug af  
kommunens kulturhuse – Fredensborg  
Kulturhus Den gl. Biograf, Byens Hus  
Egedal – skal styrkes. Derfor ansæt-
tes der i 2019 en kulturkoordinator, 
som skal udvikle kommunens kulturelle 
profil og aktiviteter i et tæt samspil 
med de mange frivillige kræfter og 
foreninger. 

Målet er at øge udbud og kvalitet i kom-
munens kulturoplevelser, skabe mere 
liv i bysamfundene og i kulturhusene 
samt styrke brandingen af kulturtilbud 
til borgere i alle aldre. 

Større 
fokus 
på kultur 

Over de næste år er der sat penge af 
til fortsat vedligeholdelse og udvikling 
af de mange rekreative områder og 
idrætsanlæg i kommunen.
  
Allerede til foråret 2019 vil der blive 
anlagt en midlertidig adgang for køre-
stolsbrugere til stranden i Nivå, og fra 
2020 er afsat 3 mio. kr. til forskønnelse 
af Nivå Strandpark og andre strande.

Året efter – i 2021 – har Byrådet øre-
mærket andre 3 mio. kr. til yderligere 
udvikling af området omkring lergrave-
ne i Nivå. Det vil sige til etablering af 
flere stier, en børnelegeplads, en toilet-
bygning, et fugletårn og en hundelege-
plads m.m. 

I 2020 skal kunstgræsbanen i Humle-
bæk renoveres for 3,8 mio. kr. og på 
Fredensborg Stadion skal omklædnings- 
og badefaciliteterne renoveres for 2,4 
mio. kr. 

I Humlebæk er der forskellige trafikale 
udfordringer, som Byrådet ønsker at  
afhjælpe. 
Ved Humlebæk Fiskerleje arbejder be- 
boerne, kommunen og en rådgiver 
sammen i en arbejdsgruppe om en  
nyudformning af vejen. Projektet har  
til formål at minimere færdsel som  
ikke har ærinde i det kulturudpegede  
fredede område. Der er afsat 2,0 mio.  
i 2019 til ”Sivegade” ved Humlebæk  
Fiskerleje.

Også ved Museet for Moderne Kunst - 
Louisiana - som er et stort trækplaster 
og et fantastisk aktiv for kommunen, er 
der trafikale udfordringer. 

Udover plads til de mange besøgende til 
museet, skal der også være plads til de 
lokale borgere. Derfor er der i Byrådet 
enighed om at afhjælpe den trængte 
trafik og udfordringer med parkering. Til 
formålet reserveres 2,5 mio. kr. i 2019 
af den allerede afsatte pulje til udvikling 

Bedre fritidsfaciliteter  
og rekreative områder

Trafikalt 
løft og bedre 
skiltning  

Læs hele budgetforliget samt mere om budget 2019 på www.fredensborg.dk/budget og på www.fredensborg.dk/ffk 

KORTOG 
GODTOM 
Fremtidens Fredensborg Kommune 
I Fredensborg by er helhedsplanen for
Den Grønne Slotsby snart på plads. 
Her er ønsket at koble by og slot bedre 
sammen, så byens kulturhistorie og de 
grønne kvaliteter forstærkes.

I Nivå skal der arbejdes med udvikling 
af ”Generationernes Hus” samt udbud  
af én ny samlet skole, et moderniseret  
bibliotek/kulturhus, en evt. kommunal 
svømmehal og et nyt plejecenter.
Anlæggene forventes udbudt i 2020 og 
tænkes ind i planerne som et markant 
løft af bymidten. Projektet støttes af 
Realdania og udvikles i samarbejde med 
ejerne af Nivå Centeret m.fl.

I Humlebæk er forbindelsesvejen til 
det nye plejecenter etableret og første 
spadestik blev sat i jorden i november 
2018.  
Humlebæk bymidte skal udvikles.
Det sker lige nu i et tæt samarbejde 
med centerets ejere og lokalområde. 
Trafik og mobilitet, byrum og byliv samt 
bygninger og funktioner er i fokus. En 
ny helhedsplan for området skal skabe 
en attraktiv og levende Humlebæk by-
midte med boliger, kultur, handel og 
offentlige funktioner på tværs af jern-
banen. 

For at bidrage til et yderligere løft af 
Kokkedal er Byrådet enige om at til-
føre det planlagte Gymnastikkens Hus i 
Kokkedal yderligere 13 mio. kr. Derved 
øges anlægssummen til 35 mio. kr.  
Projektet udbydes forventeligt i 1. halvår 
2019 i omvendt licitation og i sammen-
hæng med Fremtidens Kokkedal Skole.
Men Kokkedal skal også have et løft 
ved området omkring Cirkelhuset og 
Egevangen. Private investorer har længe 
vist interesse for at nedrive og udvikle 
det eksisterende Cirkelhus med en ny-
opført NGG-skole og en række andre 
funktioner herunder større udvalgs- 
varebutikker, biograf, fitnesscenter samt 
hotel og mindre boliger.



Budget 2019 - 2022

Det går godt i Fredensborg Kommune 
med faldende ledighed og øgede skatte- 
indtægter. Kommunens økonomi er med 
budgetforliget robust og budgettet 
fortsat i balance. 

Kommunens kassebeholdning har aldrig 
været højere. Der er overskud på drifts-
budgettet til finansiering af udvikling af 
kommunen bygninger og byrum, så der 
kan skabes tidssvarende fysiske rammer 
og faciliteter. Dette er en forudsætning 
for, at kommunen også i fremtiden kan 
levere god og tidssvarende service til 
borgerne. Med budgetforliget fortsæt-
tes den ambitiøse gældsafvikling som 

Boligsammensætningen i kommunes by-
samfund ligner i bund og grund hinan-
den. Men der er også forskelle. 

I Fredensborg, Kokkedal og Nivå er der  
et flertal af rækkehuse og enfamilie- 
huse, mens flertallet af boliger i Humle-
bæk udgøres af etageejendomme. 

Antallet af enfamiliehuse er stort set 
ens i Kokkedal, Fredensborg og Humle-
bæk, mens Nivå har flere rækkehuse. I 
byzoner og landsbyer i hele kommunen 
ejes lidt over halvdelen af alle boliger 
privat, og der er relativt små forskelle 

Borgere med psykiske eller fysiske ud-
fordringer skal også opleve at være en 
del af fællesskabet.

Derfor vil byrådet arbejde for at fore-
bygge ensomhed og isolation ved at 
udsatte borgere i højere grad tilbydes 
lokale løsninger, der giver mulighed for 
nære relationer og netværk. Etablering 
af nye, lokale tilbud vil både forbedre 
kvaliteten for borgeren og på sigt lette 
det økonomiske pres på det specialise-
rede område. 

gør, at kommunens gæld er væk i 2027.
Fredensborg Kommune skal ligesom 
andre kommuner bidrage til, at kommu-
nernes samlede serviceudgifter holdes 
inden for den aftalte ramme med rege-
ringen. 

Da der har været et udgiftspres på nogle 
områder har Byrådet derfor skulle  
reducere kommunens driftsudgifter 
med omkring 100 mio. kr. over bud-
getperioden. De besparelser har også 
givet råderum til  en række nye initia-
tiver, som yderligere understøtter, at  
Fredensborg Kommune også i frem- 
tiden er et attraktivt sted at bo.

mellem de fire byer. I det daglige hæf-
ter mange sig nok mere ved forskellene 
end ligheden mellem bysamfundene.
Da der må forventes en fortsat vækst 
i kommunens befolkningstal, og der  
allerede er lokalplanlagte muligheder 
for knap tusinde nye boliger, vil parti-
erne arbejde for en målrettet bolig- 
politik. Boligpolitikken skal tage højde 
for fremtidens bæredygtige boligformer 
og bosætning i kommunens bysamfund, 
når efterspørgslen på yderligere boliger 
stiger. Den skal også sikre, at kommu-
nens grønne og naturlige præg fast- 
holdes.

En solid økonomi

Boligpolitik i fremtiden

Indsats for 
udsatte 
medborgere

Fredensborg Rådhus Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Telefon 72 56 50 00 
E-mail fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk

Udgifter 2019

Indtægter 2019

Børn og Skoler

Kommunal indkomstskat 

Ældre og Sundhed

Ejendomsskatter 

Beskæftigelse 

Statsrefusioner 

Handicap, Socialpsykiatri 
samt Udsatte Børn og Unge

Forældrebetalinger 

Administration og Beredskab

Tilskud og udligning, renter og lån 

Miljø og Teknik 

Selskabsskat

Anlæg 

Anlægsindtægter

Kultur, Turisme og Erhverv

Øvrige driftsindtægter

Fritid og Idræt

Driftsreserve

Takster og skatter 2019

BØRNEOMRÅDET* Takst pr. md. 

Dagpleje    3.079 kr.

Vuggestue     3.167 kr.

Børnehave     1.523 kr.

Mad, 0-5 årige 670 kr.

SFO 753 kr.

SFO II 4. - 6. klasse 338 kr.

UNGE

Legitimationskort med foto til unge over 16 år    150 kr.

ÆLDREOMRÅDET

Morgenmad, pr. dag 26 kr.

Middag, hovedret og biret, pr. dag   70 kr.

FREDENSBORG FORSYNING**

Vandforbrug inkl. statsafgift og drikkevandsbidrag   16,52 kr./m3

Spildevand (vandafledningsafgift alm. husholdninger) 39,38 kr./m3

FAKTA OM KOMMUNEN

Kommuneskat 25,3 %

Grundskyld 24,65 ‰ 

Dækningsafgift på forretningsejendomme 7 ‰

*Taksterne for den selvejende institution Bøgegården vil blive fastsat efter gensidig aftale mellem 
forældrebestyrelsen og Byrådet.** Forbehold for Byrådets godkendelse af takster på decembermødet. 
Se i øvrigt fredensborgforsyning.dk

Læs hele budgetforliget samt mere om budget 2019 på www.fredensborg.dk/budget og på www.fredensborg.dk/ffk 


