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Samlet budgetaftale for 2022: Frem an og velfærd i et grønnere Herlev
Der er mellem Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Enhedslisten (0) og Kim
Kristrensen (UFP) indgået aftale om Herlev Kommunes budget for 2022.
Budgetaftalen bygger på parternes eni hed om fire væsentlige delaft ler:
1)
2)
3)
4)

Delaftale vedrørende styrkelse af sundheds- og ældreområdet
Delaftale vedrørende dagtilbud og skole
Delaftale for klima, miljø og natur
Afsluttende delaftale

Alle aftalens partier står bag alle aftaler. Partierne sikrer, at aftalen respekterer

økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen og lever op til den vedtagne
økonomiske politik besluttet af Herlev Kommunalbestyrelse. Aftalen fastholder en
sund økonomi, investerer i den lokale velfærd og tager vigtige skridt i den grønne
omstilling i Herlev Kommune.
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Politisk aftale
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Journal nr. 27.00.00A21-27-21

Til

Fra

Delaftale om budget vedrørende styrkelse af ældreplejen i Herlev Kommune i 2022-

2025
Herlev har en god ældrepleje, hvor der hver dag drages omsorg for de ældre, I praksis betyder det,
at kommunens medarbejdere og ledere yder en stor indsats for at kunne drage den omsorg og løse
opgaverne o kring behandling og træning til kommunens ældre borgere og deres pårørende.

Fremtidens ældrepleje
Ældreområdet er imidlertid et om åde, der vil ændre sig markant over de kom ende år, blandt
andet fordi antallet af de ældste ældre er stigende, og selvom mange borgere er sundere og mere

aktive i en høj alder end tidligere, forventes der også en stigning i antallet af borgere med kroniske
sygdomme og komplekse behov heriblandt borgere, som har en demenss gdom.

På 10 år er antallet af dage +80-årige i gennemsnit er indlagt på hospitalerne faldet med hele 27
procent, og sundhedsvæsenet arbejder fortsat på at nedbringe både antallet af indlæggelser o
indlæ gelsestiden. Det betyder, at en væsentlig større del af den sundhedsfaglige behandling
fremover vil foregå i kommunen og i bor ernes eget hjem. Man e borgere vil opleve det som
no et positivt, at de kan behandles og trænes lokalt eller i eget hjem, men det stiller andre og

større krav til medarbejdere og ledere i sy eplejen, træningen og ældreplejen, der skal løfte
opgaverne i hverdagen.
Ambitionerne for sundheds- og ældreområdet er høje. Der er allerede truffet beslutning om at

etablere nye fysiske rammer til plejeboliger, midlertidige døgnpladser samt aktivitets- og
sundhedstilbud. Det er ambitionen, at sundhedstilbuddene og ældreplejen i Herlev er kendetegnet
ved fællesskab, interaktion, transparens og høj fagli kvalitet. Det skal afspejles både i de fysiske
ammer og i den måde tilbud og indsatser udfolder sig pa.
Pen ene følger med, nå antallet af ældre vokser
Antallet er ældre er stigende både på landsplan og i Herlev Kommune. I Herlev vil antallet af
ældre over 80 år være 14 pct. højere i 2025 og 30 pct. højere i 2030 sammenlignet med 2020.
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For at kunne håndtere udviklingen med fle e ældre i Herlev med det nuværende serviceniveau
foreslås, at der indfø es en demografimodel, som tilpasser bud etterne på hje mepleje- og

hjemmesygeplejeområdet til antallet af ældre således, at om ådet kan håndtere den øgede
efterspørgsel, som det øgede antal ældre forventes at sk be.

Demografimodellen i bred forstand vil o så omfatte plejeboli om ådet, hvor arbejdet med at
etablere et nyt plejecenter i Herlev har betydet et øget fokus på forventningen til det fremtidige
behov for plejeboliger. For plejeboli er vil modellen anvende KL s fremskrivning, mens den for
hjem eplejen og sygeplejen vil anvende Herlevs Kommunes e en befolkningsprognose

kombineret med fordelingen af indsatser i 5 års aldersgrupper. I forbindelse med etableringen af
plejecenteret afsættes økonomi til den trinvise udvidelse af plejeboligk paciteten.
Da ældre-og sundhedsom ådet har haft stigende efterspørgsel i en årrække uden at der er
kompenseret med større bevillinger til området, er der tillige besluttet en efterregulering af
demografien på området.
Herlev Kommune har på baggrund af kommunens konkrete fo ventninger til fremtiden planlagt

en udvidelse af den nuværende kapacitet således, at Plejecentret Krogestykket f a 2025 ha 192
plejeboliger.

Fremtidens ældrepleje i He lev Kommune
Hvis ældreplejen også i fremtiden skal være god og have en høj f glig kvalitet, fordrer det, at
indsatser og tilbud kontinuerligt udvikles og nytænkes. Der er på denne baggrund udarbejdet en
række konkrete forslag til indsatser, som samlet kan bringe ældreplejen i Herlev Kommune ind i
fremtiden.

Økonomi
Til indsatserne ovenfor prioriteres følgende økonomi:

2022

2023

2024

2.200.000

3.600.000

4.960.000

6.800.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.600.000

1.600.000

1.600.0 0

1.600.000

Fokus på demens - man bliver aldrig for g mmel
til træning, aktiviteter og socialt samvær

300.000

685.000

675.000

1.375.000

Fokus på forebyggelse og sundhed - Sund til det
sidste og den bedste behandling, når helbredet
svi ter o indtil livet slutter

650.000

925.000

825.000

1.400.000

Fo slag
Pengene føl er med, når antallet af ældre vokser*
Demografi-efterslæb
Fokus på ønsker og selvbestem else - og du

2025

bestem er selv, hvad der er vigtigst i dit liv
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600.000

600.000

600.000

600.000

Fokus på velfærdsteknologi - træning, så det
passer til dig

0

1.020.000

1.035.000

1.620.000

Fokus på fastholdelse og rekruttering - vi vil

800.000

800.000

800.000

1.300.000

Palliativ indsats

ansætte de bedste

I lt

7.550.000 10.630.000 11.895.000 16.095.000

I alt (afrundet)

7.500.000

10.500.000 12.000.000 16.000.000

*Posterne er baseret på den aktuelle efol ni gsprognose og vil blive genberegnet i forbi delse med den
årlige budgetlægning ed afsæt i den nyeste befolkningsprognose. Demografimodellen vil desuden også
omfatte plejeboligområdet, hvor der i forbindelse ed etableringen af plejecenteret på Krogestykket afsættes
økonomi til den trinvise udvidelse af plejeboligkapaciteten.

Fokus på ønsker og selvbestemmelse - o du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit

liv
Der er en rundlæ gende værdighed i, at man som borger selv beslutter, hvad der er igtigst i ens
eget liv. Samtidig er det vel endt, at noget af det, der er vigtigst, for de ældre, som har brug for

hjælp og støtte er, at de mødes af kendte hjælpere.
Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at sætte hjemmeplejen mere fri. Ambitionen er, at borgerne

får større indflydelse på hjælpen, det kan være, at ønsket er et ekstra bad, eller t det er vigtigere
med en samtale o er en kop kaffe end at få gjort rent. Det faktum, at en borger er ældre eller syg,
bør ikke betyde, at de fratages denne grundlæggende ret til selvbestemmelse. Hjemmeplejen

arbejder allerede i dag med at organisere hjælpen, så der er størst mulig kontinuitet i det
personale, der hjælper den enkelte borger - sæ ligt de borgere, som har mest omf ttede hjælpe og

støtte. Med det nye tiltag styrker Kommunalbestyrelsen hjemmeplejens mulighed for at
tilrettelægge hjælpen ud fra den en eltes ønsker og behov samt opnå mere stabilitet i det
personale, som leverer indsatsen til den enkelte bo ger. Dette giver mulighed for en tættere
relation mellem det faste personale og borgerne.

Forslaget er dog langt mere end en mulighed for at omlægge hjemmeplejen indsatser. Der gives et
betydeligt løft i serviceni eauet og dermed i de indsatser, der kan tilbydes borgerne med afsæt i
deres ønsker og præferencer.
På plejecentrene har der gennem flere år været arbejdet med tilbud med borgeren i centr m.
Borgerne bestemmer selv, hvad der er vigtigst i deres liv - også selvom de er flyttet i plejebolig.

Det er ambitionen t fastholde og udvikle det fokus, og der vil derfor blive udviklet et koncept for.
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hvordan der arbejdes systematisk med involvering af borgerne i alle forhold. Det skal fremover
være helt tydeli t, at det er borgernes ønsker, der skal stå i cent um, når det handler om

tilrettelæ ge livet på plejecentrene med åltider, aktiviteter, pleje mv.

Oversigt over økonomi
Indsats

2022

2023

2024

2025

Fokus på ønsker og selvbestemmelse
- og du bestermner selv, hvad der er

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

vigtigst i dit liv

Fokus på demens - man bliver aldrig for ammel til træning, aktiviteter og socialt
samvær
På da - og aktivitetstilbuddene er der et stort potentiale for at støtte nogle af de ældre, som har
svært ved at klare hverda en, til forsat selv at kunne mestre en tilværelse i egen boli . For at skabe

et fleksibelt og stærkt tilbud til målgruppen forslås det at s mle de eksisterende da - og
aktivitetstilbud.
Kommunens dag- og aktivitetstilbud kan ved en sammenlægnin tilbyde en mere målrettet og

ensartet rehabiliterende tilgang til borgerne, end tilfældet er i dag. Formålet med at styrke
aktivitets tilbuddet er, at flere borgere får mulighed for at bevare og/eller udvilde fysiske og
kognitive funktioner, der bidrager til øget livskvalitet med mulighed for at fastholde et værdigt o
selvstændigt liv.
En sammenlæ ning med en opnormering giver mulighed for et øget da ligt bor erindtag
svarende til fire pladser til borgere med demens i middel/svær grad fordelt på 8-10 borge e.

Netop denne mål ruppe man ler tilbud, da de eksisterende tilbud/ pladser allerede er fuldt
udnyttede. Målgruppens pårørende efterspørger også eg iede tilbud med henblik på t æning og
aktivitet, men også som aflastnin i hverdagen
Målet for 2022-2023 er en sammenlægning og styrkelse af indsatsen, så tilbuddet samlet arbejder
evidensbaseret med aktivitet og t æning af bor ernes fysiske og kognitive funktionsniveau
parallelt med et øget bor erindtag.

Med ibrugtagningen af K ogestykket i 2025 vil der være mulighed for at give endnu flere borgere,
både beboerne på Krogestykket og borgere i egen bolig, en indsats med et rehabiliterende sigte
således, at borgernes fysiske og mentale funktionsniveau styrkes og vedligeholdes. Borgerne sk l
have et aktivt indhold i dagligd gen med fokus på tr ning, aktiviteter og socialt s mvær.
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Fokus på demens
I de kommende å forventes en betydelig stigni af borgere med en demenssygdom. Derfor

fo eslås, at medarbejdere og ledere får en systematisk fa lig viden og forståelse fo
demenssygdommes virkning på både borgeren med sygdommen o de pårørende.
Det foreslås, at alle medarbejdere gennemfører et grundkursus i demens. 12022 vil dette være
grundkurset ABC Demens - pleje o omsorg som udbydes af Nationalt Videnscenter for Demens,

men undervisningen vil kontinuerligt blive tilrettelagt efter med afsæt nyeste viden og effektiv
implementering.
Derudover skal der både før, under og efter etableres praksisnær læring og kursusdage for at sikre,

at læringen bringes i anvendelse i hve da en o omsættes i praksis i i dsatser til og pleje af
borgere med en demenssygdom.
Det foreslås endvidere, at der afsættes sæ lige ressourcer til, at medarbejdere i hjemmeplejen og på

plejecentrene kan kvalificeres til et forbedret pårørendesamarbejde således, at et godt samarbejde
med de pårørende om borgeren med en demenssygdom prioriteres i både den praksisnære læring
og kursusdagene.

Ved indflytningen på Krogestykket i 2025 vil personalet skulle gennemgå undervisning i, hvad en
flytning indebære for en borger med demens således, at der kan arbejdes på at gøre flytningen så
stressfri og t y for borgerne som muligt.
Oversigt over økonomi
Indsats

2022

2024

2023

2025

200.000*

510.000

600.000

1.100.000

Kompetenceudviklin - demens

100.000

175.000

75.000

275.000

I alt

300.000

685.000

675.000

1.375.000

Et styrket dag- og
aktivitetstilbud

* Cen eret vil kunne forberede sammenlægningen allerede i 2021, og i 2022 vil plejecentrene kunne bidrage delvist
til fin nsierin en af sam enlæ nin en s t til udvidelsen af

-o

ktivitetscenteret. Fr 2023 vil der skulle

tilføres ressourcer for at fortsætte o forankre udviklin en.
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Fokus på forebyggelse og s ndhed - Sund til det sidste og den bedste behandling, når
helbredet svigter o indtil livet slutter.
Udviklingen i ældreplejen viser, at et stigende antal borgere er endetegnet ved at have multible

sy domme, og flere er derfo både kognitivt o fysisk mere svækkede end tidligere, hvilket stillerøgede krav til den løbende udvikling af behandling o pleje af borgeren i ældreplejen.

God start på et aktivt ældreliv - en styrket tidlig forebyggende indsats for seniorer
Der sker i fo vejen i dag en stor indsats omkring foreby gelse i kommunen med forebyggende
hjemmebesøg og inspirationsmøder. Kom unalbestyrelsen vil med et nyt koncept for-

forebyggelse blandt ældre styrke det foreby gende element og nå flere borgere tidli ere med et
tilbud, hvo aktiviteter både kan tilbydes til borgerne enkelt is eller i g upper. Fokus vil være på,
hvordan seniorer kan forebygge funktionstab og fastholde fysisk og mental sundhed i et aktivt liv
længst muligt. Tilbuddet vil danne brobygnin til kommunens mange foreninger og tilbud.
Indsatsen vil blive tilbudt til borgere fra 65 år samt til sårbare borgere fra 60 år.
Forbedringsprogrammet I sikre liænder
Fremtidens ældrepleje har derfor bru for systematisk og løbende at sty ke de daglige
arbejdsgange for at kunne løfte de mange sund edsfaglige opgaver med høj kvalitet til gavn for¬
borgerne på de kommunale plejecentre og i hjem eplejen.
For at styrke kvaliteten og højne patientsikkerheden forslås det, at fo bed ingsprogram et I sikre
hænder implementeres. Forbedringsprogrammet er udviklet af Dansk Selskab fo

Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL i et tæt samarbejde med flere kom uner,
Det foreslås, at kommunen løbende implementerer forbed in s rogrammet "I sikre hænder" for at

skabe et endnu stærkere bid ag til arbejdet med kvalitetsudvikling og læring på ældreom ådet.
Forbedringsprogrammet har til formål at give borgerne en sikker pleje og behandling. "I sikre
hænde " arbejde med t reducere tr ksår, medicinfejl, fald og infektioner. Til det formål anvendes
"fo bedringsmodellen", som er en intern tionalt anerkendt metode til at udvikle kv litet og
patientsikkerhed.
Der foreslås, at de uddannes to forankrin sagenter i kommunen, som skal varetage den daglige

d ift af forbedringspro rammet. I efteråret 2021 vil de i p aksis blive en forberedelsesfase af
o ganisationen, hvor der arbejdes med at kortlægge de forskellige arbejdsgange o temae , som er
elevante t udvikle i ældreplejen eks. medicinadministration og infektioner m.m.

12022 forbe edes organisationen til at indgå i forbedringsarbejdet i samarbejde med udvalgte
medarbejde e og ledere, og i 2023 er organisationen klar til at implementere p ogrammet i

samarbejde med alle medarbejdere, ledere og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
Indeværende forslag om at styrke kvaliteten o højne patientsikkerheden vil løfte ældrepleje ind i
fremtiden og sikre, t kommunen forts t kan levere en god ældrepleje i å ene fremover.
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Særligt forven es store krav til at skabe kvalitet i indsatserne om rin medicinhåndteri ,
infektioner og ernæring m.v., når Kro estykket tages i anvendelse i 2025. Det vil kræve en
ekstraordinær stor og kompetent sundhedsfaglig indsats at vareta e og udvikle en sundhedsfaglig

praksis i de nye fysiske rammer, så bor ernes omsorg, pleje og behandlin varetages med høj
kvalitet o efter nyeste stand rder.

Fokus yå livets afsl tning - den allersidste tid i ro o tnjghed
Der er i foråret 2021 iværksat en række initiativer i visit tionen og hjemmesygeplejen for at styrke
og koordine e inds tsen på det palliative område. Der kan med mindre justerin er o et tættere

samarbejde mellem centerets enheder og hospitalerne (Herlev hospital) kumte opnås en forbedring
af de terminale patienters forløb. Alle hjemmesy eplejersker har netop fået et internt kursus i

palliative forløb, o der arbejdes på en bedre koordinering omkring boligens indretning,
hjælpemidler samt tilbud fra hjemmeplejen, sygeplejen og hospitalet.
Kom un lbestyrelsen ønsker dog en end u stærkere i dsats med mere tid til omsorg og støtte til
borgeren og dennes pårørende i den sv re tid. Det betyder, at indsatserne fremover får et

betydeligt løft med en tættere o mere håndholdt indsats, hvor sygeplejen får ressourcer til en
ekstraordinær indsats med tid og overskud til at hjælpe borgeren og de pårø ende med at
koordinere o håndtere forløbet samt give borgeren en mere omsorgspræget indsats, der også
involverer de pårørende.

Når Krogestykket tages i brug, vil et indre antal af de midlertidige pladser, med en
hensigtsm ssi placerin , blive indrettet, så de er s rligt egnet til palliativ pleje med 10 og plads
til pårørende. Den palliative sygeplejei dsats vil blive varetaget af sam e team, som varetager

plejen i borgerens eget hjem.
Kommunerne har ikke ansvar for etableri g og drift af hospicepladser. I det omfang,
mulighederne opstår, ønsker Kom un lbestyrelsen, t der arbejdes aktivt for t tild kke et

egentligt hospice dl Herlev.
Oversigt over økonomi
Indsats
Forankringsagenter, og uddannelsesudgifter

2022

2023

2024

650.000

925.000

825.000

1.400.000

600.000

600.000

600.000

600.000

1.525.000

1.425.000

Palliadve indsatser

I alt

2025

1.250.000

2.000.000
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Fok s på velfærdsteknologi - t ænin , så det asser til dig
Træningsom ådet er inde i en perspektivrig digital udvi ling, som giver mulighed for at
tilrettelægge genoptræningen langt mere fleksibelt og målrettet til den enkelte borger. Samtidig
ønsker mange bo gere en fleksibel, individuel og målrettet træning, som er forenelig med
borgerens hverdagsliv, arbejdsliv og aktuelle livssituation.

På træningsområdet er der både almen genoptræning og specialiseret rehabilitering. For at skabe
en fleksibel og målrettet almen genoptræning forslås det at tilbyde borge e en øget mulighed for
at anvende de digitale muligheder og få fleksibel træning. Det vil samtidig styrke mulighederne
for, at bo gerne kan træne hjemme i egne rammer, og derved lettere kan omsætte genoptræningen
i hverdagens aktiviteter og gøremål.
Parallelt med forslaget om at kvalificere indsatserne på genophæningen forslås det at opnormere

den specialiserede rehabilitering således, at det kommunale tilbud fremover i højere grad kan
imødekomme efterspørgslen på sådanne s ecialiserede forløb.

Genoptræning
Digitalt understøttet genoptræning foregår med udstyr udlånt af genopt ningen, når selvtræning
vurderes forsvarligt i borgerens genoptræningsforløb.

For både at fastholde og udbygge denne digitalisering foreslås indkøb af:
1. IT videosystem til hjemmetræning.
2. Digitalt genoptrænin s rogram

3. Telemedicinske tilbud
Videoteknologien giver også mulighed fo fjernadgang til konsultationer fx i syge- og
hjemmeplejen, når indsatsen ikke kræver konkrete fysiske indsatser i hjemmet.

Telemedicinske tilbud som eksempelvis TeleKOL og Tele hjerte er et forebyggende digitalt tiltag.
Ifølge Sundhedsstyrelsen kan de forventes ca. 2 bor ere pr. praktiserende læge svarende til ca. 2025 borge e i Herlev Kommune.

Træningso rådet er i rivende udvikling på det digitale område, og i takt med at flere og flere
borgere henvises til genoptræning, bliver det i stigende grad aktuelt at finde nye og sma tere

løsninger på til ettelæggelsen af genoptr ningen. Digitale hjælpemidler vil være helt væsentligt
for, at Herlev kommune fremover vil kunne tilbyde flest borgere den mest effektive træning. Ved

indflytningen på Krogestykket vil de nye fysiske rammer også give helt nye muligheder for at
indrette og afprøve digitale træningstilbud.
S ecialiseret rehabilitering
Sundhedsloven sondrer mellem geno tr nin på specialiseret niveau, som foregår på sygehuset,
og rehabilitering på specialiseret niveau. Kommunerne har ansvaret for den specialiserede
rehabihtering af borgere med erhvervet hjerneskade.
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Regionen udsteder en specialisere genopt æningsplan, som kom unerne er forpligtede til at

følge. Den specialiserede genoptræning fore år typisk på institutioner med særli ekspertise på
o rådet. I visse tilfælde betaler regionen for rehabiliteringsindsatsen, men i de fleste tilfælde
påhviler betalin sansvaret kommunen. Målgruppen er borgere med komplicerede, omfattende,
sjældne og/eller alvorli e funktionsnedsættelser, som har behov for indsatser, der varetages af
sundhedspersoner med specialiserede kompetencer.

Specialiseret rehabiliterin varetages aktuelt på Lærkegaard Center i samarbejde med tilkøbt
ekstern ekspertviden samt på specialiserede institutioner. Med en øget normering på

specialiserede kompetencer i henholdsvis plejen og i genoptræningen vil l ngt flere forløb kunne
varetages i e et re i.
Oversigt over økonomi

Forsla et i forhold til den specialiserede rehabilitering vurderes til at kunne give bedre og mere
effektive forløb, og på sigt at kunne medvirke til at holde udgiftsniveauet til den specialiserede
rehabilitering stabilt, idet flere forløb vil kunne varet ges i eget regi.
Det foreslås, at IT Video systemet anskaffes i 2022 og Telemedicinsk IT anskaffes i 2023. Centeret
vil i 2022 kunne afholde anskaffelsesud iften til IT-video system inden for rammen.
Oversigt over økonomi:
In sats:

IT Videosystem

2023

2022

2024

2025

0

210.000

225.000

810.000

0

810.000

810.000

810.000

Digitale træningsprogrammer
Telemedicinsk IT
Ansættelse af en specialiseret terapeut og en
Social- og Sundhedsassistent

Ialt

0 1.020.000

1.035.000

1.620.000

Fokus på fastholdelse og rekruttering - vi vil ansætte de bedste
Herlev Kommune skal kunne tiltrække flere sygeplejersker med gode arbejdsvilkår og et stærkt
fagligt videreudd nnelsesmiljø.
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Herlev er i en voksende kon urrence med de øvrige kom uner o hospitalerne om de fa lige
kapaciteter og hænder. Derfor skal kommunens rekrutteri gsstrategi også være mere offensiv, nå
der kom unikeres om Herlev Kommunes ambitioner om høj faglighed i indsatser og service på

ældre og sundhedsområdet - ikke mindst i forbindelse med de nye fysiske ram er på
Krogstykket. Tilt æknin og fastholdelse af kvalificerede sygeplejersker og SOSU-personale er en
afgørende forudsætning for, at de ambitiøse mål for ældre- og sundhedso rådet kan realiseres.
Der er allerede etableret forskellige indsatser, som skal styrke rekruttering og fastholdelse af
kvalificerede social- og sundhedsassistenter og social- o sundhed hjælpere. Men Herlev

Kommune har svært ved at fastholde kvalificerede elever, fordi de omkringliggende kommuner
tilbyder voksenelevløn til flere voksenelever.
Det foreslås derfor, at der gradvist indføres voksenelevløn til flere voksne over 25 år, så de bedst
kvalificerede voksenelever sikres et bedre forsørgelsesgrundl g under uddannelsen, og dermed
også i en sen alder har mulighed for og incitament til at skifte branche. I praksis betyder det, at
kom unen bedre kan konkurrere på lønnen og fastholde kvalificerede elever i ældreplejen.

En fuld indførelse af voksenelevløn ville betyde en merudgift op mod 5.140.000 k . årligt, da
mange elever er over 25 år. Det vil således være en betydelig merudgift at indføre ordningen til
alle eleve .

Med det fremsatte forslag vil Herlev Kommune kunne tilbyde en ruppe af de bedst kvalificerede
elever en voksenelevløn fra 2023.

Forslaget ligger i forlængelse af Sundheds- og Voksenudvalgets beslutning i 2021 om
igangsættelse af et offensivt forløb, hvor ledige borgere i
Herlev Kommune tilbydes muligheden for at skifte spor til social- og sundhedsområdet og efter
endt udd nnelse garanteres job i kommunen.
Kommunalbestyrelsen vil samtidig være opmærksomme på at fastholde dygtigt personale med et
styrket videreuddannelsesprogram, udformningen af en mere offensiv lønpolitik for fastholdelse
og gennem et stærkere samarbejde på tværs af vores organisation.
Oversigt over økonomi
Indsats

Fokus på fastholdelse o rekruttering - vi

2022

800.000

2025

2024

2023

800.000

800.000

1.350.000

vil ansætte de bedste
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Aftalen indgås med forbehold for Herlev Kommunes økonomiske ramme i bud etårene. Hvis den
økonomiske ram e er mindre end antaget, mødes aftalepartierne til en revidering af aftalen.

Aftalen vil være omfattet af en kvartalsvis budgetopfølgning.

Thomas Gyldal Petersen (A)

dbcWlOUMAJ
Marianne Ditmer (0)

Arly Eskudsen (F)

Kim Kristensen (UFP)
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Delaftale om b dget vedrørende dagtilbud og skole
Herlev Kommune danner ramme om mange børnefamiliers hverdag og
kommunens dagtilbud og skoler spiller en afgørende rolle for børnene og deres
forældre. Herlev Kommune prioriterer børnene o familierne højt og har et

kontinuerligt fokus på udviklingen af både dagtilbud og skoler.
Dagtilbudsområdet
Herlev Kommunes dagtilbud er grundlæggende velfungerende med høj kvalitet i
det pædagogiske arbejde med børnene. Hverda en er tilrettelagt med omtanke for
både det enkelte barn og for de fællesskaber som børnene er en del af.
Dagtilbuddene har kompetente og engagerede medarbejdere, som med

udgangspunkt i deres fa lighed skaber tryg e rammer o gode læringsmiljøer i de
en elte dagtilbud.
Der arbejdes løbende med løft af kvaliteten i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen
afsatte i 2020 10,2 mio. kr. brutto til normeringer i daginstitutionerne. Dermed har
Herlev Kommune indfriet ålet om minimumsnormeringer, således, at der er tie
børn pr. voksen på 0-2 års området og seks børn pr. voksen på 3-6 års området.
Midler er udmøntet i de enkelte daginstitutioner. Herudover er der ans t

yderli ere syv pædagogiske årsværk til dagtilbudsområdet. Resurserne anvendes
decentralt i konkrete indsatser helt tæt omkring de enkelte børn i sårbare og
udsatte positioner som støtte til den samlede pædagogiske indsats.

Skoleo ådet
Børnene skal fra dagtilbud og videre i skole. Vores samfund er i stadig forandring,
og der er derfor stor opmærksomhed på folkeskolen. Der stilles vedvarende nye
krav til, hvad eleverne skal kunne for at udnytte deres fulde potentiale og dermed
gøre dem i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb.
Kommunalbestyrelsen har derfor haft et stort fokus på udviklingen af skolernes
kvalitet. De seneste fem år har skolerne fået tilført ekstra midler både til generel
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udvikling og til specifikke indsatser. Det er bl.a. sket gennem løft af top og bund",
øget holddeling og to-lærertimer samt ved etablering af idrætsklasse på
Kildegårdskolen. Der er afsat resurser til trivselspakker på skolerne, med henblik
på at støtte op både på klasse- o elevniveau efter behov. Siden 2015 har
kommunalbestyrelsen afsat mere end 90 mio. kr. til kapacitetsforbedringer af
skolerne i form af blandt andet skoleudbygnin er, renoveringer og

bygnin sforbedringer.
Med baggrund i det solide fundament der er skabt, ønsker aftaleparterne en fortsat
udvikling af dagtilbuds- o skoleom ådet. Det vil aftaleparterne gøre ved bl.a. at
gennemføre en "frisættelse" f skolerne, så beslutningerne tages så tæt på skolens
hverdag som muligt for at skabe et optimalt match mellem den bedste
uxrdervisning og de organisatoriske og faglige rammer herfor. S mtidi ønsker
aftaleparterne at styrke rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling for
medarbejdere og ledere på området.
På lærings- og trivselsom ådet vil aftaleparterne sætte et øget fokus på fremtidens
krav og forventninger til eleverne, undervisningen for børn med særlige behov så

tæt på almen skolen som muligt og endeli udviklingen af tilbud i forhold til de
særli t dygtige elever, Aftaleparterne vil også øge elevernes søgning til de
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, ligesom trivslen blandt eleverne på
skolerne skal styrkes.

Endelig vil aftaleparterne sikre, at Herlev Kommune har tilstrækkelig dagtilbudsog skolekapacitet til at imødekomme sti ningen i antallet af børn de kommende år.

For daginstitutionsom ådet viol aftaleparterne allerede i 2022 skabe øget kapacitet
isyd.

Derfor vil aftaleparterne med budget 2022 igangsætte konkrete indsatser på
følgende områder:

Fokus på involvering og lokal beslutningskraft
De lokale fællesskaber i dagtilbud og på kommunens skoler er vigtige for den
fælles identitet og det aktive medborgersk b. Derfor ønsker aftaleparterne, at
forældre i højere grad inddrages o får større ansvar i beslutninger om de es børns

da tilbud og skole o at forældre i højere grad indd ages i at finde lokale løsnin er
på lokale udfordringer. I alle dagtilbud skal der fokuseres på, hvordan forældre
kan inddrages i arbejdet med skabe en hverdag ud fra den pædagogiske læreplan
samt udviklingen af de enkelte dagtilbud på baggrund af de pæda ogiske tilsyn.
Sammenhængskraften på den lokale skole og i det lokale dagtilbud skal
understøttes og udvikles. Beslutninger skal i langt højere rad tages så tæt på de
medarbejdere og ledere, som skal udmønte beslutningen. Både forskning og
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skolernes erfaringer viser, at forældresamarbejde i og om ring skolen er vigtigt. Et

solidt forældresamarbejde styrker også den lokale opb kning til skolen både når
det går let og når de er udfordringer. Skolerne skal fra skoleåret 2021/2022 derfor
have øget fokus på forældresamarbejdet i og omkring skolernes klasser.

Med baggrund i ovenstående og i tilknytning til arbejdet med ny udviklingsplan
for skolerne skal forslag til ny styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler
fremlægges. Aftaleparterne ønsker, med respekt for den nationale lovgivning, at
frisætte skolerne, så beslutningerne så vidt muligt tages så tæt på skolens hverdag
som muligt, og det lokale reelle ansvar for skolens virkso hed øges. Det gælder fx
indflydelse på organisering, klassestør elser, undervisningens tilrettelæggelse fx
holddeling og tolærerordninger mv, antal lejrskoler mv. En frisættelse skal

endvidere understøtte et øget fokus på at udvikle gode arbejdsmiljøer med lavt
sygefravær og højt engagement.

Skolebestyrelserne skal løbende have mulighed for understøttelse og uddannelse i
bestyrelsesarbejdet for at støtte op om det ansvar bestyrelserne, i samarbejde med
skolens ledelse, skal løfte som en del af decentraliseringen.

Fokus på borge es mulighed for at vælge hjemmepasning
Parterne er enige om, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til
kommunalbestyrelsen om en forsøgsordning, hvor forældre kan få tilskud til at

passe egne børn hjemme i stedet for at få en plads i et dagtilbud. Ordn ngen må
ikke medføre, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer længere fra
arbejdsmarkedet. Der indhentes inspiration til ordningen fra andre kommuner.
Ordningen skal være udgiftsneutral. Hvis ordningen vedtages, skal ordningen
evalueres efter et år. Kommunalbestyrelsen tager på baggrund af evalueringen

stilling til om ordningen efterfølgende skal fortsætte.
Fokus på medarbejde es kompetencer
Aftaleparterne ønsker at afsætte midler til at styrke det fællesfaglige afsæt.
Det skal sikre, at børn og elever i Herlev hele tiden udvikler sig og at alle børn
udnytter deres potentiale. Derfor skal medarbejderne omkring børnene være

fagligt dygtige, opdateret på ny viden inden for deres område og opleve sig
kompetente og fagligt klædt på til et tæt samarbejde med både kollegaer og
for ældre.

På dagtilbudso rådet løftes medarbejdernes kompetencer især via arbejdet med
relationskompetence og med 0-2 årige i udsatte positioner, VUC

kompetenceudvikling på grundlæggende niveau for pædagogmedhjælpere, samt
uddannelse af nye faglige fyrtårne fra dagtilbuddene. Herudover videreuddannes
pædagogmedhjælper til pædagogiske assistenter via PAU-uddannelserne.
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Aftaleparterne ønsker, at der i et tæt samarbejde med de faglige organisationer

sættes yderligere fo us på etablering af et godt arbejdsmiljø med lavt s gefra ær
og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Oversigt over økonomi

2022

Indsats - Service

Styr else af fællesfagligt afsæt for
meda bejderne i da tilbud o skole

400.000

2023
500.000

2024
500.000

2025
500.000

Fokus på undervisning for alle elever
Aftaleparterne ønsker at afsætte midler til at styrke arbejdet med inkluderende
læringsmiljøer i almenskolen, som k n danne et erfaringsgr ndlag for den brede
inkluderende indsats. Nogle børn har brug for andet end det, den traditionelle

folkeskoleklasse kan tilbyde og de børn som har særlige behov, skal inkluderes i
faglige og sociale fællesskaber så tæt på almenområdet som muligt.
De afsatte midler vil blive brugt til at tilføre specialpædagogiske kompetencer i
almenmiljøet således, at skolerne ud fra lokale behov kan etablere læringsmiljøer
der understøttes af ekstra pædagogisk personale. Dette gø es med inspiration fra
bl.a. Århus Kommunes såkaldte Nest-klasser.

Aftaleparterne vil også afsætte midler til at et blere et fremtids-klasserum på
Ungdomsskolen, hvor de ældste elever kan udvikle digitale og teknologiske
kompetencer. Alle elever sk l være forberedt til det 21. århund edes krav og
forventni ger og derfor skal eleve e understøttes i at erhverve sig digitale og
teknologiske kompetencer, så de k n kommunikere virtuelt, brage informationer
og designe videnbaserede produkter.

Gruppen af særligt dygtige elever skal også prioriteres. Derfor afsætter
aftaleparterne midler til særlige talentforløb for de dygtigste elever og
idrætsklasserne på Kildegårdskolen gøres perm nent. Der skal være mulighed for

at udvikle sig og præstere sammen med ligestillede, så lysten til at dygtiggøre sig
stimuleres. Det gælder elever med stærke praktiske fagligheder, de bogligt dygtige
og de elever med særlige talenter inden for sport.
Kommunalbestyrelsen har sat nye mål for søgningen til erhvervsuddannelserne.
For få unge vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, og det er et
landspolitisk ønske, at flere unge vælger disse uddannelser. Aftaleparterne ønsker

i forlængelse heraf at der indledes et samarbejde med Next om faget Håndværk og
Design, så praksisfagligheden for eleverne i udskolingen øges og de får en
målrettet introduktion til erhvervsuddannelserne.
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Oversigt over økonomi
Indsats - Sex ice

Etablering af Nest-lignende lasser
Øge elevernes ompetence i

teknologiforståelse - etablerin af
f emtidsklasserum
Talentforløb for de dyg gste elever
Idrætsklasser på Kildegårdskolen
Samarbejde med Next

Ialt
Indsats - Anlæg
Øge elevernes kompetence i

2022

2023

2024

2025

200.000
250.000

500.000
250.000

400.000
250.000

400.000
250.000

200.000
450.000
500.000
1.600.000

200.000
450.000
500.000
1.600.000

200.000
450.000
500.000
1.500.000

200.000
450.000
500.000
1.500.000

2022
250.000

2023
250.000

2024

2025

250.000

250.000

teknologiforståelse - etablering af
fremtidsklasserum

Fokus på trivsel
Aftaleparterne ønsker, at der etableres en mere tryg og aktiv pausekultur, hvor der
sættes fokus pa pausens pæda ogiske potentiale, hvor vokseninitierede aktiviteter
supplerer børnenes frie leg. I løbet af et skoleliv kan børn opleve perioder, hvor de
ikke hives i skolen. Elevtrivsel er højt prioriteret af aftaleparterne, o den er i
mange klasser af ørende for, at børnene udvikler sig både fagli t og socialt.
Elevernes trivsel afhænger af, at deres klassers læringsmiljøer er trygge og
velfungerende, men også elevernes fritid og pausetid er vigtige areaner, som kan
løfte ivslen og fællesskaberne. Den nye pausekultur etableres fra skoleårets start

2022/2023 på alle tre folkeskoler.
Oversigt over økonomi
Indsats - Service

Vokseniniheret akhvitet i pauser

2022
500.000

2023
1.100.000

202
1.100.000

2025
1.100.000

Fokus på SFO
Aftaleparterne ønsker at sikre tilstrækkelige resurser til SFO- og klubo rådet efter
nedgangen af indmeldte efter Covid-19 perioden. Derfor fastholdes de

børnetalsafhængige budgetter på 2019-niveau i 2021 og vil yderligere blive
fastholdt i 2022.
Aftaleparterne ønsker derudover at styrke fokus på kvalitet SFO og klub
yderligere. For at rammesætte dette fokus planlæg es temadage med henblik på

inspiration og videndeling hl den lokale kvalitetsudvikling.
Alle børn skal i samspil med andre have mulighed for at opleve kommunale hibud
af høj kvalitet og at blive inspireret og engageret ved tilegnelse af ny viden. De
fleste børn og unge i Herlev Kommune oplever en sammenhængende skoledag

med skole- og undervisningshibud samt et fritidstilbud i SFO eller klub.
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ISFO og klub oplever børnene et mindre struktureret tilbud end det, de oplever i
skolen. SFO og klub er et læringsrum, hvor der er plads o rammer til fordybelse,

aktiviteter og alsidige udfordringer.
Oversigt over økonomi
Indsats - Ser ice

St rke fokus på kvalitet i SFO og

2022

2023

2024

2025

50.000

lub
Fokus på rekruttering
Aftaleparterne ønske at afsætte midler til en samlet indsats på dagtilbuds- og
SFO-om ådet for t styrke vejledningen af praktikstuderende og derigennem skabe
højere kvalitet i praktikforløbene.
Det har stor betydning, at Herlev Kommune har attraktive arbejdspladser og kan

tiltrække og fastholde medarbejdere. Der arbejdes på dagtilbudsområdet med
forskellige former for rekruttering - herunder med merituddannelser til pædagog

og fra foråret 2022 igangsættes en sporskiftemodel for medarbejdere med særlige
uddannelseskompetencer som ønsker at omskole sig til pædagog. De faglige
organisationer inddrages i dialog om rekruttering af medarbejdere.

Studerende som har en særlig positiv praktikerfaring, søger hyppigt job i den
pågældende institution.
Oversigt over økonomi
Indsats - Service

2022

2023

2024

2025

Styrket vejlednin til studerende* 50.000
50.000
* Kompetencefonden dækker størstedelen nf de dgifter der vil være

Fokus på kapacitet i d gtilbud og skole
Aftaleparterne forpligter sig til, at etableringen af endnu en daginstitution i syd
påbegyndes llerede i 2022, og at planer for udvikling af endnu en skoleafdeling i
syd ligeledes påbegyndes. Denne kapacitetsforøgelse tilvejebringes som resultat af
befolkningsprognoserne, der viser en stigning i antallet af børn særligt i Herlev
syd.
Samlet økonomi
Til indsatserne ovenfor prioriteres følgende økonomi (hele 1.000 kr.):
Forslag (Ser ice)

2022

2023

2024

2025

2022-2025

St rkelse af fællesfagligt afsæt for med rbejderne i
da tilbud- o skole
Etablering af nest-lignende klasser

400.000

500.000

500.000

500.000

1.900.000

200.000

500.000

400.000

400.000

1.500.000

Øge elevernes kompetence i teknologiforståelse

250.000

250.000

250.000

250.000

1.000.000

Talentforløb for de dy ti ste elever

200.000

200.000

200.000

200.000

800.000

Side 6 af 7

Fastholdelse f idrætsklasse ne på Kildegårdskolen

450.000

450.000

450.000

450.000

1.800.000

U de støtte og motive e de unge i val af

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000

500.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

3.800.000

Styrke vejledningen af pra tikstuderende

50.000

50.000

Fokus på SFO og klub

50.000

erhvervsuddannelser (Next uddannelse)

Styrkelse af en aktiv pausekultu på skolerne (Ud
over det afs tte beløb anvendes 500.000 kr. årligt af
den eksisterende økonomiske ramme)

Ialt

2.600.000

100.000
50.000

3.550.000

3.400.000

3.400.000

12.950.000

Forslag (Anlæ )

2022

2023

2024

2025

Øge elevernes kompetence i teknologiforståelse

250.000

250.000

250.000

250.000

1.000.000

Ialt

250.000

250.000

250.000

250.000

1.000.000

For Socialdemokratiet

For Venstre

For Enhedslisten
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Budget 2022
Delaftale for klima, miljø og natur

• Delaftale for klima - Budgetaftale 2022

Fremtiden i Herlev er grøn o bæredygtig - brug af klimavenlig energi, mere
genanvendelse af affald, nulemissions transport, natur og biodiversitet skal glæde og

gavne hele byens udvikling

Fremtiden i Herlev er grøn og bæredygtig
Herlevs fremtid skal være grøn og bæredygtig. Vores mål er at skabe et klimaneutralt Herlev i

2050, hvor vi ikke udleder mere CO2, end vi optager. I efteråret 2022 skal kommunalbestyrelsen
vedtage en plan for nedbrin else, der anviser vejen mod et klimaneutralt Herlev. For at nå de
ambitiøse klimamål skal der handles nu, o derfor har aftalepartnerne sat de grønne investeringer

på dagsordenen i budget 2022 og årene frem.
Grønne investeringer har til formål at reducere Herlevs klimaaftr k, øge hensynet til miljøet og
styrke natur og biodiversitet i vo es by. Aftaleparterne vil med denne aftale give svar på alle tre

udfordringer (klima, iljø og natur) gennem konkrete handlinger her o nu og ved at bru e
kommunens redskaber og planlægning som aktiv i langtsigtede bæredy ti e løsninger.

Ved at gå forrest i fremtidssikringen af kommunens drift til en grøn fremtid, vil vi informere,
vejlede, rådgive, inspi ere og motivere borgere, foreninger og virksomheder til at træffe

bæredygtige valg. Aftaleparterne vil fremme projekter, der afhjælper flere udfordrin er gennem
samme indsats, eksempelvis ved omlægning af vejstrækninger så natur og trafiksikkerhed
fremmes samtidig med at støjen mindskes.
Fremtiden skal være grøn, den skal være CCh-neutral. Vi tige beslutninger om fx
klimahandlingsplan, affaldssortering, emissionsfrie kommunale køretøjer o visioner for
biodiversitet er truffet, o flere store beslutninger vil følge i de kommende år, når vi skal sikre at

leve op til målet om lokal klimaneutralitet i 2050. Med denne aftale sætter vi yderligere skub i
initiativer, der vil bri ge os tættere på klimamålsætningen, og samtidig gøre Herlev til en by med
endnu flere grønne rekreative muli heder for borgerne. Aftaleparterne har taget afsæt i de mange
ideer og inspiration, der er fremkommet fra erhvervsliv, borgere og civilsamfundet i forbindelse

med arbejdeti opgaveudvalget.
Fire akker med initiativer
Aftaleparte es ambition om en grøn og bæredygtig fremtid er ambitiøs. For at sikre, at vi kommer i
mål lancerer vi fire pakker med initiativer, som vil tage de første vigtige skridt mod et klimaneutralt
Herlev.
1. Smart og klim venlig energi- og varme - til borgerne og i kommunens drift

2. Klimavenlig transport
3. Affald og genanvendelse
4. Grøn by og biodiversitet
1. Pakke: Smart og klimavenlig energi- og varme - til borgerne og i kommunens dnft
Vi vil medvirke til, at borgere og virksomheder kan træffe klimavenlige valg. Kommunen skal gå
forrest - både ved at vise vejen med grønne valg i egen drift, men også ved at sikre en

energiplanlægning med fokus på besparelser på både den økonomiske og klimamæssi e
bæredygtighed.
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Konkrete indsatser
• Borgerne og virksomheder skal kunne tage bæredygtige valg for opvarmning
Aftaleparterne er enige om, at der s al udarbejdes en samlet varmeplan for hele Herlev, der

på baggrund af faglige analyser afdækker, hvordan fossilbaseret opvarmning med fx olie
og naturgas kan erstattes af mere bæredygtige alternativer som udbygning af
fjernvarmenettet og etablering af centrale eller individuelle varmepumper. Effekten skal
være stor, hvis vi skal skabe en grøn fremtid og vi skal handle nu. Hve t nyt naturgasfyr

der købes holder i 15-20 år, så vi vil sikre, at det altid er muligt at vælge bæredygtige
alternativer. Varmeplanen skal være færdig primo 2023.
Mange borgere og boligforeninger ønsker at Hmarenovere deres boliger, ligesom

virksomheder ønsker at nedbringe energiforbrug og klimaaftryk. Der findes forskellige
nationale puljer til at støtte disse formål. Aftaleparterne ønsker via infor ation og

inspiration, at Herlevborgerne får bedst mulig adgang til disse puljer.
• Solceller på kom unens by nin er
Erstatning af fossile brændstoffer med solenergi medfører en stor reduktion af C02udledningen. Med de nye regler er administrationen af de kom unale solcelleanlæg blevet
gjort lettere. Aftaleparterne ønsker derfor, at etablere solceller på flere af kommunens

bygninger. Omkostningerne til etablering af solceller varierer meget og er afhængige af de
enkelte bygninger, som de skal etableres på. Etablering af solceller vil i 2022 ske på den nye
daginstitution ved Herlev Byskole, afdeling Eng, Kildegårdskolen Øst og Herlev Byskole,
afdeling Eng. Forvaltningen vil udarbejde et forslag til etablering af solceller fra 2023 og
frem.

• Klimarenovering af kommunens by ninger

Der afsættes en pulje til energioptimering og renovering af kom unens bygninger. Et
første konkret tiltag er udskiftning af l sarmaturer i Skinderskovhallen, der vil reducere
C02-udledningen med 4 tons/år og give en strømbesparelse å ca. 0.000 kr./årligt.

• Solceller på nybyggeri
I forbindelsen ed arbejdet med ny Kom uneplan skal muligheder og udfordringer med
etablering af solcelleanlæg beskrives. Etablering af solceller på private byggerier er f ivilli ,
men vi vil i He lev gøre det så nemt som muligt for borgerne og ejendomsudviklere at

etablere velplacerede solcelleanlæg, der både forholder sig til omgivelserne og sikrer størst
mulig energieffekt. I forbindelse med byggesagsbehandling vil kommunen hjælpe med
vejledning og information om energirigtigt byggeri.
• Råd ivnin af erhvervslivet

Det lokale erhvervsliv er vigtigt for den grønne omstilling i Herlev. Der findes i ko munen
mange virksomheder, der arbejder med enten grønne forretnings odeller eller har grøn

omstilling som en del af deres forretningsplan. Vi vil støtte den fortsatte grønne udvi ling
af det lokale erhvervsliv. Virksomhederne skal have en aktiv rolle i den ommende
klimaplan, samt medvirke til skabelse af grønne arbejdspladser. Virksomheder i Herlev
skal ende og kunne anvende de mange tilbud, der findes i erhvervsfremmesystemet til
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virksomhedsudvikling med afsæt i grøn omstilling, lige som vi skal muliggøre, at de kan
træffe smarte og klimavenlige valg i forhold til deres virksomhedsdrift. Vidensdeling og de
gode eksempler kan inspirere på tværs, og kommunen skal have en styrket faciliterende
rolle i denne vidensdeling.

2. Pakke: Klimavenlig transport
Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at alle ny-leasede og nyindkøbte køretøjer skal
anvende et COa-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2025. Men aftaleparterne vil gøre
det endnu nem ere for byens borgere og medarbejdere på byens arbejdspladser at transportere

sig grønt og bæredygtigt i Herlev. Sundhed går hånd i hånd med bæredygtig transport.
Emissionsfrie biler mindsker støj, CCg-udledning og partikelforurening. Bedre cykelforhold øger
muligheden for bevægelse og motion hos byens borgere.
Konkrete indsatser

• Fremtidssikring af hele Herlev til eldrevne biler
Det nationale mål om mindst 775.000 grønne personbiler i 2030 betyder, at ca. 25 procent af
bilparken i Danmark skal være elbiler. Dette vil betyde væsentligt flere elbiler i Herlev, og
dermed et øget behov for el-ladeinfrastruktur, samt ikke mindst en optimal placering af
ladestanderne, der støtter op omkring byens generelle udvikling og borgernes behov.
Markedet og private aktører skal stå for etableringen af ladepladserne, men både byens
borgere, virksomheder og de ko munale funktioner er afhængelige af den rette dækning
af hele Herlev. Målet er, at antallet af ladestanderpladser som minimum afspejler den

procentvise andel af elbiler i den samlede bilflåde i Region Hovedstaden. Kommunen skal
inden for gældende regler planlægge og koordinere opstillingen af ladestandere og i
samarbejde med private operatører, boligforeninger m.fl. understøtte, at antallet og
placering af l destandere dækker behov over hele byen. Ved årsskiftet forventes en ny lov,

der muliggør udbud af kommunale parkeringspladser til etablering af ladepladser af
private lever ndører. Etableringen skal ske uden kommunal finansiering. Tildelingen af

denne ret skal ske på markedsvilkår, og planlagte nye placeringer af ladepladser skal som
hovedregel offentliggøres to år i forvejen. For at sikre en optimal planlægning af en
fremtidssikret by, forberedes og iværksættes et sådant udbud, så det laves med afsæt i
byens behov.

• Klimahensyn o biodiversitet i samspil med trafiksikkerhed og støjbekæm else.
Der er i kommunens anlægsbudget afsat midler til trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og
renovering af veje. Som et nyt tiltag udvider aftaleparterne nu den pulje, så vi samtidig

med at vi øger trafiksikkerhed og nedbringer støj også fremmer hensynet til kli a- og
biodiversitet. Dette kan eksempelvis gøres med tilta til nedbringelse af hastigheden, tilkøb
af klimavenlig asfalt og etablering af grøn beplantning med fokus på biodiversitet i
vejsiden.

• Nye cykelstier o opsætnin af cykelstativer og cykelfaciliteter
Aftaleparterne ønsker forbedrede cykelforhold i Herlev. Derfor afsættes en cykelpulje til
etablering af nye cykelstier og skiltning af cykehuter, ligeso puljen kan bidrage til, at
cykelstativer i Herlev Bymidte kan indgå i det kommende projekt. Formålet er bedre
forhold for cy listerne i almindelighed med særligt fokus på koblingen til den kollektive
trafik.
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3. Pakke: Affald og genanvendelse
Herlev Kommunes aktiviteter og beslutninger medfører, at vi forbruger ressourcer, og det
efterl der affald. Aftaleparterne ønsker, at kom unens egne arbejdspladser og institutioner
affaldssorterer de genanvendelige affaldsmaterialer. Dette for at sikre, at det affald vi efterlader
når vi driver vores ko mune, har mindst mulig indflydelse på omgivelserne. Konkret vil vi have
fokus på at gøre det nemt at sortere, uddanne grønne ambassadører på de kommunale

arbejdspladser til at have viden om affaldssortering, samt indrette affaldssystemet så det
imødekommer de fremtidige udfordringer.
Konkrete indsatser:
• Case projekt til øget sorterin af erhvervsaffald.
Landets virkso heder pålægges i de kommende år øget krav om sortering af affald. For at
styrke udviklingen lokalt og fremme sorteringen ennemføres et caseprojekt, hvor flere
virksomheder deler udst r til sortering. Eksempelvis til enten papir, plast eller pap.
• Uddannelse af grønne ambassadører.
italeparterne støtter forslaget fra HovedMED om etablering af et netværk og uddannelse
af grønne forandringsambassadører blandt kommunens ansatte. Konkret uddannes 15-20

grønne forandringsambassadører med forskellig faglig baggrund og fordelt på forskellige
arbejdspladser i kommunen. Ambassadørerne skal inspirere o bidrage med at gøre Herlev

Kommune til en grønnere arbejdsplads. Ambass dørerne skal være med til at pege på både
små o større kvalificerede løsningsforsla , der kan gøre en grøn forskel. Indsatsen skal

blandt andet hjælpe med at udrulle affaldssorterin på samthge af kommunens
arbejdspladser.
• Affaldssortering på kommunens arbejdspladser.

Kommunens egne arbejdspladser skal i de kommende år, på li e fod med private
virksomheder udsortere større dele af de genanvendelige affaldsfraktioner. Ligesom der

skal igangsættes affaldssortering i udvalgte offentlige rum. For at styrke tiltaget af
affaldsindsamlingen, udrulles den i samarbejde med kommunens grønne ambassadører.

Implemente ing af de nye affaldsløsninger vil foregå over en periode frem til udgangen af

2023
4. Pakke: Grøn by og biodiversitet
Herlevs bor ere skal opleve en grøn by med rekreative muligheder, der indbyder til udeliv og
aktiv bevægelse. De grønne elementer skal både etableres i de tæt beby gede o råder i Herlev, o
hvor der er mere plads til større rekreative områder. Den grønne by kan både understøtte
borgernes aktive brug af byen og øge biodiversitet i byen som helhed. ftaleparterne er enige om

at udbygge rådgivning til borgerne om biodiversitet i egne haver, rønne fællesområder og
altankasser med pjece og (ud)deling af frø og planter på vores kommende nye genbrugsstation.
Kon rete indsatser:
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Skovrejsning og vejtræer - plan ning af o til 50.000 nye træer
Aftaleparterne ønsker at afsøge mulighederne for at rejse en ny skov i Den Grønne Kile. De
nye træer vil foruden at øge biodiversiteten og være et synligt eksempel på kommunens
arbejde med at sænke COa-udledningen, også være et nyt rekreativt sted for byens bor ere.
Skovrejsningen skal o så omfatte frugttræer o bærbuske. Samtidig ønsker aftaleparterne
plantning af kommunale vejtræer samt etablerin af vejtræer i forbindelse med
vejprojekter. Gaderum med vejtræer er med til at sikre en smukkere o mere grøn by med
plads til fu le o insekter. Der skal indtænkes biodiversitets hensyn, eksempelvis
vejrabatter med vilde blomster, når der anlægges vejtræer.
• Begrønning af støjskærme og byrumsinventar
Aftalepartnerne ønsker at støjværn og byrumsinventa , hvor det er muligt begrønnes,
hgesom der kan gøres forsøg med fx grønne gavle til inspiration for både eksisterende

byggeri og nybyggeri.

Baggrundsinformation om de eksisterende initiativer på området

Processen bag Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling
Kommunalbestyrelsen har i august 2020 taget beslutning om anbefalingerne fra
virksomhedssporet og i marts 2021 om anbefalingerne fra borgersporet. Civilsamfundssporets

anbefalinger forventes politisk behandlet i oktober 2021.

Klimaplan DK2020
Med beslutningen i oktober 2020 om deltagelse i DK2020 o udarbejdelse af en klimaplan for
Herlev Ko mune som geografisk område, har kommunalbestyrelsen sat en tydelig retning for
Herlev Kom unes grønne fremtid. Med beslutningen imødekommer Herlev også både det

nationale mål om at reducere C02-udledningen i 2030 sammenlignet med 1990 (70/30
målsætningen), samt målet om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050.
Danmarks vild ste kommune
I konkurrencen om Danmarks vildeste kommune, sætter Herlev Kommune fokus på etablering af
spredningskorridorer imellem kommunens park- og naturområder. Omlægning af driften på
udvalgte grønne områder. Etablering af afgræsningsfolde. Initiativer sammen med Herlevs
borgere, foreninger, grundejerforeninger med videre spiller en central rohe for mere vild natur i

Herlev. Projektet markerer en indstillin til at arbejde kontinuerli t med biodiversitet i Herlev
Kommune o dette fokus, vil blive bibeholdt også efter projektets afslutning.
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Bag rund ark - økonomi de fire pakker
Oversi t alle pakker:
Pakker

2022

2023

2024

2025

1 alt

3.200.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

12.200.000

950.000

1.950.000

1.900.000

900.000

5.700.000

800.000

800.000

150.000

150.000

1.900.000

Smart og klimavenlig energi- og varme
- til borgerne og /kommunens drift
Klimavenlig transport

Affald og genan ndelse
Grøn by og biodiversitet

Ialt

3.000.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

7.950.000

kr. 7.950.000

r. 7.400.000

r. 6.700.000

kr. 5.700.000

kr. 27.750,000

Pakke 1: S art og klimavenli energi- og va me - til borgerne og i kommunens drift
Indsats
2022
2023
2024
2025 1 alt
Smart og klimavenlig energi og varme:
Udarbejdelse afen energi- og varmeplan for
Herlev Kommune
Solceller- på kommunens bygninger
Klimarenovering af kommunens bygninger

kr. 2.000.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

5.900.000

kr. 1.200.000

kr. 1.700.000

kr. 1.700.000

kr. 1.700.000

3.200.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

6.300.000
12.200.000

1 alt

Pakke 2: Klimavenlig transport
2022

Indsatser
Placering og udbud af ladestanderpladser

i alt

2024

2025 i alt

kr.

100.000

kr.

100.000

kr.

100.000

kr.

100.000

kr.

00.000

kr.

750.000

kr.

750.000 kr.

750.000

kr.

750.000

kr.

3.000.000

kr.

100,000
950.000

kr.

1.100.000 kr.
"kr.
1.950.000

1.050.000

kr.

2.300.000

1.900.000

kr.

50.000
900.000

kr.

kr.

kr.

5.700.000

Klimahensyn og biodiversitet i samspil
med trafiksikkerhed og støj bekæmpe Ise
Nye cykelstier og opsætning af
cyke Istativer og cyke Ifacil itete r

2023

kr.

Pakke 3: Affald o enanvendelse
Indsatser

2022

2023

Affaldssortering på kommunens arbejdspladser

650.000

650.000

Opk alificering grønne ambassadører (me arbejdere)

100.000
50.000
800.000

100.000
50,000
800.000

Caseprojekt til øget sortering af erh ervsaffald

Ialt

2024

2025 i alt
.

100,000
50.000
150.000

1.300.000

100.000
50,000
150.000

400.000
200.000
1.900.000

Pakke 4: Grøn by og biodiversitet
In satser

2022

2023

2024

kr. 1,500.000,00 kr. 1.000.000,00

r. 1.000.000,00

2025 i alt

Skovrejsning og plantning af vejtræer
Begrønning af støjskærme og byrumsinventar

1 alt

r. 1.000.000,00

r. .500.000,00

kr. 1.500.000,00 kr. 650.000,00 kr. 650.000,00 kr. 650.000,00 kr. 3.450.000,00
'kr. 1.650.000,00
kr. 3.000.000,00 kr. 1.650.000,00 fkr. 1.650.000,00
kr. 7.950.000,00

6

Delaftale for klima - Budgetaftale 2022

For Socialdemokratiet (A)

OliCUiaUOSL £ (Huag
For Venstre (V)

For Enhedslisten (0)

Fo Socialistisk Folkepart (F)

Udenfor parti (UFP)

7

He lev
Kommune

Budget 2022
Afsluttende delaftale

Herlev
Kommune

Notat
Den 23-09-2021 Journal nr. 00.30.04P10-1-21

Afsluttende delaftale
Der er mellem Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Enhedslisten (0), og Kim
Kristensen (UFP) indgået en afsluttende budgetaftale for 2022 den 23. september
2021.
Helhedsorienterede familierettede indsatser
De helhedsorienterede familierettede indsatser for sårbare børn, unge og familier
styr es ved to tiltag; indsatsen for børn og unge med bekymrende skolefravær
intensiveres ved at ansætte særlige fraværskonsulenter. Derudover styrkes den

helhedsorienterede indsats for familier med massive og komplekse
problemstillinger ved at ansætte særlige koordinerende familierådgivere. Der
afsættes i alt 2,1 mio. kr. årligt.

Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud
Unge udsatte i Herlev mellem 15 o 25 år får styrket mulighed for at opleve og
tage del i kommunens mange kulturtilbud. Til dette formål afsættes en pulje på
300.000 kr. dels som fripladsordning til deltagelse på f.eks. Billedskole og
Musikskole og dels skal give kulturinstitutionerne mulighed for at arbejde med de
unge på f.eks. Ungdomsskolen, Dildhaven, X-gruppen, i bofællesskaberne og i

Ungerådgivningen. Inspirationen til denne indsats skal blandt andet findes i
Billedskolens og Kult rmetropolens initiativ omkring Et bedre liv med kultur".

Udvikling af eliteidrætspolitik
Der udvikles i samarbejde med foreningerne en eliteidrætspolitik, som kan være
med til at prioritere og fokusere retningen for udviklingen af kommunens
idrætsfaciliteter, så de i højere grad kan understøtte eliteidrætten i Herlev
Kommune. Der indhentes inspiration og viden af eksterne parter herunder TEAM

Danmark. Til dette initiativ afsættes 100.000 kr. i 2022.

Trafiksikkerheds- og støj idje
Indsatsen for trafiksikkerhed samt bekæmpelse af trafikstøj i Herlev styrkes. Til
dette formål hæves puljen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" med 1.000.000 kr.
årli t. De konkrete projekter vil blive udval t og prioriteret ud fra
trafiksikkerhedsplanen og støjhandlingsplanen. Med de ekstra midler vil der i
endnu højere grad blive mulighed for at styrke indsatsen til gavn og glæde for
kommunens borgere, såvel borgere med støjplager fra kommuneveje som gående,

cyklister og bilister.

Side 1 af 2

Skaterbane til nge
S aterbanen udvikles ved boldbanen, Kildegårdskolen Vest, så banen i højere grad
imødekommer brugernes ønsker og behov. Brugerne vil blive inddraget i

udviklingen af skaterområdet. Der afsættes 300.000 kr. i 2022.
Udvidelse af sæsonen i Herlev Skøjtehal
For at give endnu bedre vilkår til blandt andet kunstskøjteløberne, men også
andre, forlæn es sæsonen i Herlev Skøjtehal med 1 måned, så sæsonen i 2022 løber

til og med den 30. april. Dette iver mulighed for, at foreningerne kan forlænge
deres sæson tilsvarende. Der afsættes 120.000 kr. i 2022.

Øgede aktiviteter i Hjulmandens Hus
Aktiviteterne i Hjulmandens Hus styrkes og samtidig fastholdes Hjulmandens Hus
som en central del af Herlevs historie i bybilledet. Der afsættes derfor 100.000 kr.
årligt til sikring af den gode stand af bygningen samt de aktiviteter, der er i og
omkring huset. På denne måde bevares Hjulmandes Hus som et samlingspunkt,
der understøtter fællesskabet i Herlev.
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