Liberal Alliances finansieringsplan frem mod 2026
Finansieringskrævende tiltag
Initiativ (i mio. kr.)

2023

2024

2025

2026

Tilskud til pasning af eget barn sættes op til 85% af kommunens nettodriftsudgift
pr. barn i et dagtilbud*

2

2

2

2

Tilbagerulning af én uges tvunget sommerferielukning i daginstitutionerne**

2

2

2

2

Fremryk minimumsnormeringerne til 2023

4

0

0

0

Ekstra bevilling til daginstitutionerne (lokale ledere skal frit kunne disponere over
midlerne)

0

8

8

8

Større kontinuitet i hjemmeplejen og bedre normering døgnet rundt på plejehjemmene

3

6

11

16

Flere afløsningstimer til personer, der varetager den daglige pleje af en syg pårørende

1

2

3

4

Ialt finansieringskrævende tiltag (i mio. kr.)

12

20

26

32

Institutions- og Skoleudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

* At øge tilskuddet vil, foruden at give flere familier muligheden for at passe deres egne børn hjemme, også bidrage til en bedre normering i daginstitutionerne.
** Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten har med vedtagelsen af budgettet for 2022 indført én uges tvunget
sommerferielukning i daginstitutionerne. Denne besparelse vil Liberal Alliance rulle tilbage fra og med budget 2023.

Finansieringsgivende tiltag
Initiativ (i mio. kr.)

2023

2024

2025

2026

Flere drifts- og leverandøraftaler med kommunens leverandører

-5

-9

-13

-16

Den centrale administration skal slankes

-3

-5

-6

-8

Flere tekniske opgaver skal sættes i udbud

-4

-6

-7

-8

Ialt finansieringsgivende tiltag (i mio. kr.)

-12

-20

-26

-32

Økonomiudvalget

Teknisk udvalg

Hvorfor først fra budgetår 2023?
Høje-Taastrup Kommunes budget for 2022 blev endeligt vedtaget på byrådsmødet d. 14. oktober 2021 af et borgerligt flertal
bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten. Liberal Alliance sidder endnu ikke
i byrådet i Høje-Taastrup Kommune og kan derfor kun i begrænset omfang påvirke driftsbudgettet i 2022, hvis partiet får et
mandat i byrådet efter kommunalvalget, da vi ikke var en del af budgetforliget.
Straks efter kommunalvalget d. 16. november vil vi påbegynde arbejdet med at stille de nødvendige beslutningsforslag i
byrådet og forhandle os til det nødvendige flertal for at få realiseret initiativerne fra og med budgetår 2023.

Finansieringsplan
frem mod 2026
Dele af Liberal Alliances visioner for Høje-Taastrup Kommune medfører, at driftsudgifterne øges
indenfor ældre- og sundhedsområdet og institutions- og skoleområdet frem mod 2026. På
grund af budgetloven, skal en udvidelse af driftsudgifterne på ét område også modsvares af
en reduktion af driftsudgifterne på et andet område. Her kan du læse mere om, hvor vi vil finde
pengene og hvordan vi vil bruge dem på en bedre kernevelfærd i Høje-Taastrup Kommune.

Flere drifts- og leverandøraftaler med kommunens leverandører
Høje-Taastrup Kommune skal indgå flere drifts- og leverandøraftaler med sine godt 4.300
leverandører. Kommunen indkøber hvert år for mere end 1 mia. kr. ydelser, varer mv. fra sine
leverandører. Imidlertid har kommunen ikke nogen drifts- eller leverandøraftaler med over 60%
af leverandørerne. Baseret på erfaringer i andre danske kommuner og kommuner i Norden
skønnes det, at der her ligger et besparelsespotentiale på mellem 15-50 mio. kr. om året1.

Den centrale administration skal slankes
Høje-Taastrup Kommune bruger 7.087 kr. pr. indbygger til central ledelse og administration.
Det svarer til godt 360 mio. kr. om året. Ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd (VIVE) kan Høje-Taastrup Kommune sammenlignes med Herlev og Glostrup Kommune indenfor administration og IT. Her bruges der kun hhv. 6.629 kr. og 6.191 kr. pr. indbygger til
central ledelse og administration. Hvis Høje-Taastrups centrale administration var lige så effektiv som i Herlev ville vi have ca. 23 mio. kr. mere om året at gøre godt med2.

Flere tekniske opgaver skal sættes i udbud
Høje-Taastrup Kommune skal øge samarbejdet med private virksomheder ift. at løse opgaver
inden for de tekniske områder. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af grønne områder, mindre
nyanlæg, snerydning og andre renoveringsopgaver, som pt. udelukkende varetages af
kommunens egne medarbejdere i Driftsbyen. Et tættere samarbejde med private virksomheder
kan frigive driftsmidler pga. stordriftsfordele og fordi private virksomheder har et økonomisk
incitament til hele tiden at effektivisere deres forretning. Ifølge Dansk Industri er der potentiale
for at inddrage private virksomheder i løsningen af tekniske opgaver for yderligere 141 mio. kr.3
Dansk Industri estimerer, at private virksomheder i gennemsnit løser opgaver indenfor de
tekniske områder 10-15% billigere end det offentlige - altså op til 21 mio. kr. om året.
Ovenstående finansieringsforslag er selvfølgelig forbundet med en vis usikkerhed. Derfor er
vores finansieringsplan også markant overfinansieret. Faktisk med hele 200%. Det betyder,
at vi kan realisere alle delelementer af Liberal Alliances vision frem mod 2026 i Høje-Taastrup
Kommune, hvis vi blot kan frigive 1/3 af de driftsmidler der er potentiale for jf. ovenstående.
Du kan se en samlet oversigt over vores prioriteringer på forsiden
1
2
3

Effektivisering af indkøbsområdet, Bubobubo A/S (7/5-2019 - baseret på data fra 70+ kommuner i 4 nordiske lande)
www.noegletal.dk - Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal
https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/opsstatus/Hoeje-Taastrup

