








til borgere og omverden så alle borgere får glæde af de mange tilbud. I 
den sammenhæng ses på muligheden for at indgå et tættere samarbej
de med omegnskommunerne om ROskildeMUseum (ROMU), så Egedals 
børn og øvrige borgere kan få mere glæde af formidlingen af vores fæl
les historie. Indgås dette samarbejde, koster det 120.000 kr. 

Kollektiv trafik 
Mange borgere i Egedal gør brug af den kollektive trafik i deres hverdag. 
Og en god og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for 
disse borgere. Men der er borgere, for hvem den kollektive transport 
kan være svær at udnytte, fordi de bor langt fra en bus- eller togstation. 
Derfor afsættes årligt 50.000 kr. til at sikre bedre mobilitet gennem en 
ny Plusturs-ordning, der ved hjælp af samkørsel giver en yderligere mu
lighed for at benytte kollektiv transport til og fra borgernes hjem. 

Foreninger og socialt arbejde 
Vores foreninger og frivillige gør hver dag en unik og uundværlig indsats 
for Egedals fritids-, sports- og kulturliv. På den baggrund afsættes yder
ligere 450.000 kr. i §18 midler for derigennem at styrke det frivillige so
ciale arbejde. 

Ligesom vi i dag hædrer de sportsudøvere, der får medaljer, så vil vi i 
denne budgetperiode ligeledes have fokus på en fejring af de mange 
borgere og foreninger i Egedal, der hver dag gør en unik indsats for at 
få byen, kulturen og borgerne til at hænge sammen i de mange aktivite
ter, vi kan byde på. Det skylder vi en tak for. 

Socialomr§det 
Vi ved, at flere borgere i hele landet diagnosticeres med forskellige ud
fordringer, der gør, at de skal have hjælp og støtte fra kommunen. Vi vil 
gerne være en god og anstændig kommune for de, der har disse udfor
dringer, og derfor afsættes med dette budget 7 mio. kr., som Social- og 
Sundhedsudvalget fordeler til at dække den merforbrugsudfordring, der 
er opstået på området. 

Virksomheder og dækningsafgift 
Egedals virksomheder skal have gode vilkår. Derfor er der iværksat en 
omfattende handleplan for at sikre hurtig og konsekvent opfølgning på 
virksomhedernes ønske, så vi kan bidrage til endnu flere gode lokale ar
bejdspladser. 

Derudover halveres dækningsafgiften for virksomhederne således at 
dækningsafgiften fra 2020 og frem udgør 2,65 promille. Dette udgør en 
værdi på 0,8 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr. (i 2024) i takt med, at det 
statslige tilskud udfases. 

Der afsættes en pulje på 100.000 kr. som små virksomheder og for
eninger kan søge som tilskud til at medvirke i Åben skole aktiviteter. Via 
denne pulje kan der frigøres timer til at bidrage til (ud)dannelsen af 
Egedals skoleelever og give dem smag for fremtidens erhvervsvalg. 

Bedre naturpleje og biodiversitet 
Vores smukke natur er et særligt kendetegn for Egedal. Derfor skal vi 
passe på den og styrke biodiversiteten. Vi melder os derfor ind i Giftfri 
Have for at sende et tydeligt signal om, at gift er uforeneligt med vores 
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Der er den 10. oktober 2019 indgået aftale mellem Venstre, 
Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk 
Folkeparti og Liberal Alliance samt Ulrik John Nielsen og Jacob Peter 
Loessl om Egedal Kommunes budget 2020-2023. 
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