Kommunalbestyrelsen
Mandag den 31. maj 2021 - kl. 18:00
Atriet på Ballerup Rådhus

Deltagere
Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
Musa Kekec (A) - Deltog
Charlotte Holtermann (A) - Deltog
Ali Abbasi (Ø) - Deltog
Peter Als (A) - Deltog
Jette Meinertz (O) - Deltog
Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
Michael Brønd (A) - Deltog
Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
Per Mortensen (A) - Deltog
Johan Müller (A) - Deltog
Allan Kristensen (C) - Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
Anja Holtze (A) - Deltog
Michael Jensen (O) - Deltog
Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
Morten Andersson (A) - Deltog
Christian Skjæran (V) - Deltog
Dennis Sørensen (A) - Deltog
Jack Nør (A) - Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
Deltog ikke under punkterne 13- 31
Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende
Birgitte Dahl (O) - Afbud
Sussie Wandel (V) - Afbud

Punkt 1 Meddelelser
Beskrivelse
1. Verdensmålsdag i Ballerup Kommune
Afholdelsen af Danmark for Målene eventen ﬁnder sted den 20. august 2021, fredagen
hvor Ballerup Musikfest åbner. Konkret giver verdensmålsdagen en ramme til at lave
information og involverende aktiviteter med elever, borgere mv. omkring de igangsatte
lokale indsatser og aktiviteter under Ballerup Kommunes syv prioriterede verdensmål.
Oprindeligt skulle Danmark for Målene være afholdt i Ballerup Kommune den 4. juni 2020,
men blev aﬂyst på grund af COVID-19.

Beslutning
Taget til efterretning

Punkt 2 Årsregnskab 2020 for Ballerup Kommune
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 2

Indhold
Sammendrag
Årsregnskabet blev foreløbigt godkendt og afgivet til Ballerup Kommunes revision på
Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2021.
Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning med tilhørende bilag 2-3 til årsregnskabet.
Der afgives revisionsberetning uden forbehold.
Baggrund
Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale
revision. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt. Dvs. om de dispositioner, der er
omfattet af regnskabsaﬂæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger,
Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis.

Herefter afgiver revisionen en beretning om revision af årsregnskabet, som er forsynet med en
påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets
bestemmelser.
Sagsfremstilling
Ballerup Kommunes årsregnskab for 2020 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til
afsluttende behandling.
Ballerup Kommunes revision, PwC, har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. Det er
revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der afgives revisionsberetning uden forbehold.
På Økonomiudvalgets møde deltager partner, statsaut. revisor Jesper Randall Petersen fra PwC
og regnskabschef Claus Ove L. Rosendahl fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.
Rettelse til revisionsberetningen
I forhold til den revisionsberetning, der blev behandlet på de stående udvalgs møder i maj
2021, er der sket følgende rettelse:
Side 1, afsnit 2.3: "Vi har påset, at tidligere afgivne beretninger er blevet behandlet af
kommunalbestyrelsen. I 2019 er der ikke afgivet revisionsbemærkning".

er rettet til

"Vi har påset, at tidligere afgivne beretninger, og revisionsbemærkning vedrørende jobafklaring
på beskæftigelsesområdet er behandlet af Kommunalbestyrelsen".

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Økonomi indstiller, at
1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2020 godkendes endeligt.
2. Revisionsberetningen med bilag fra Ballerup Kommunes revision (PwC) tages til
efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse
Revisionsberetningen tilføjes inden sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 3 Uddybning af forslag til
servicerammereduktioner ved første budgetopfølgning
2021
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 4
Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2021 Punkt 2
Børne- og Skoleudvalget den 11. maj 2021 Punkt 2
Økonomiudvalget den 25. maj 2021 Punkt 3

Indhold
Sammendrag
Kommunalbestyrelsen præsenteres hermed for udvalgenes uddybende forklaringer på

konsekvenser af de stillede forslag til servicerammereduktioner på Teknik- og Miljøudvalget,
Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget.
Baggrund
Økonomiudvalget indstillede på mødet den 20. april 2021, punkt 6, at udvalget ønsker en
uddybning af konsekvenserne af enkelte forslag til servicerammereduktioner på Teknik- og
Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og eget område. Det drejer sig om følgende
indstillingspunkter:
Nr. 11 Vejinventar
Nr. 13 Cykelby
Nr. 19 4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer
Nr. 21 Pulje til støtte af uddannelse til højere linjefagskompetence.
Sagsfremstilling
Som svar på Økonomiudvalgets ønske om en uddybende forklaring på konsekvenser af enkelte
af de stillede forslag til servicerammereduktioner har Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og
Skoleudvalget samt Økonomiudvalget behandlet administrationens uddybning af forslagene.
Nedenfor er oplistet de ﬁre forslag, hvor Økonomiudvalget har ønsket en uddybning af
konsekvenserne:
Nr. 11: Vejinventar
Konsekvensen er, at der bliver udskiftet mindre vejinventar.
Yderligere uddybning:
Vejinventar omfatter typisk drift og vedligeholdelse af vejchikaner (fx pullerter, vejbump,
helleanlæg), cykelstativer og mindre støttemure. Det samlede budget i 2021 er på 527.655 kr.
Der foretages en løbende prioritering af indsatsen, som også afhænger af antallet af større og
mindre skader det pågældende år. Der sigtes mod at udbedre væsentlige skader i 2021,
hvorimod forebyggelse og mindre skader evt. vil skulle vente til 2022.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den yderligere uddybning på mødet den 4. maj 2021 Punkt
2
Nr. 13: 4.3.1. Vi tænker grøn omstilling: ”Ballerup som cykelby”
Forsøg med højresving for cyklister gennemføres ikke.
Yderligere uddybning:
Et bortfald af budgettet til forsøg med højresving vil betyde, at der ikke kan etableres et

særskilt projekt om udbredelse af højresving for cyklister i relevante kryds. Der vil i forbindelse
med andre fremtidige traﬁktiltag kunne vurderes muligheden for at integrere forsøg med
højresving for cyklister.
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den yderligere uddybning på mødet den 4. maj 2021 Punkt
2

Nr. 19: 4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer
Vi har parallelt med dette driftsbudget fået et anlægsbudget, som vi forventer kan løse den
aktuelle udfordring med Energimærker i 2021.
Yderligere uddybning:
I aftaleteksten fra budgetaftalen står der:
"De kommunale bygninger udgør en central del af arbejdet med at sænke CO2-aftrykket. Det
rummer gode muligheder for at nedbringe de løbende driftsudgifter. Parterne er derfor enige
om at fortsætte arbejdet med energiforbedrende tiltag. Derfor igangsættes følgende aktiviteter:
Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger for i alt 21,2 mio. kr. i 2021. En
stor andel kan låneﬁnansieres med god tilbagebetalingstid.
Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger. Der afsættes 0,3 mio. kr. til
formålet årligt. Hertil er der allerede afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022."
Administrationen gennemfører et udbud af opgaven med energimærkning i 2021 og vurderer
ikke, at der i 2021 vil kunne nås at omsættes for mere end de 1,5 mio. kr., der er afsat på
investeringsoversigten til opgaven. På den baggrund foreslås en servicerammereduktion i 2021
svarende til det yderligere afsatte beløb på 0,3 mio. kr. i 2021. Opgaven med energimærkning
fortsætter i 2022 og årene derefter, hvor administrationen vurderer, at både anlægsmidler og
driftsmidler vil skulle omsættes med henblik på at leve op til kravene om energimærkning.
Økonomiudvalget den 25. maj 2021 Punkt 3. Beslutning indskrives efter mødet.
Nr. 19: 3.1.3 Pulje til støtte af uddannelse til højere linjefagskompetence
Kan udskydes i 2021 til 2022. Skyldes COVID-19 (ramme 30.30). Midlerne fra 2021 og 2022 skal
anvendes i 2022. Udskydelsen betyder, at uddannelserne kommer i gang i 2022, herunder bl.a.
i forhold til de nye krav fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Yderligere uddybning:
En udskydelse af puljens igangsættelse har ikke umiddelbare konsekvenser. Det skyldes, at
midlerne i Ballerup Kommune i første omgang forventes anvendt til linjefagsuddannelse i det

nye fag Tek-design, som Børne- og Undervisningsministeriet har varslet vil komme. Ministeriet
har dog udsat arbejdet omkring tilblivelsen af faget. Det forventes, at rammerne for Tek-design
foreligger fra ministeriets side i foråret 2022.
Det skal bemærkes, at 2021 er sidste år, hvor Ballerup Kommune råder over statslige midler til
kompetenceudvikling. Som følge af COVID-19 og de i perioder begrænsede
undervisningsmuligheder samt travlhed på skolerne i forbindelse med de løbende op- og
nedlukninger er de planlagte kompetenceudviklingsforløb i 2020 og 2021 blevet skubbet. Det
betyder, at der er overskydende midler (fra den statslige pulje) i 2021, og de planlagte
linjefagsuddannelser kan derfor fastholdes i indeværende år.
Børne- og Skoleudvalget godkendte den yderligere uddybning på mødet den 11. maj 2021
Punkt 2.
Udvalget havde denne bemærkning: Børne- og Skoleudvalget ønsker ikke en digital
fælleskonference i 2021, men at den udsættes til 2022.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Økonomi indstiller, at
Nedenstående forslag til servicerammereduktioner i 2021 giver samlet 1,2 mio. kr.
1. Det godkendes, at budgettet på vejinventar udskydes til 2022 med 0,2 mio. kr.
2. Det besluttes, om projektet 4.3.1. Vi tænker grøn omstilling: ”Ballerup som cykelby” skal
annulleres eller udskydes til 2022 med 0,2 mio. kr.
3. Det godkendes, at projektet 4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer
annulleres og at beløbet på 0,3 mio. kr. lægges i kommunekassen.

4. Det godkendes, at projektet 3.1.3 Pulje til støtte af uddannelse til højere
linjefagskompetence udskydes 2022 med 0,5 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstillinens punkt 1: Indstilles til godkendelse.
Indstillinens punkt 2: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Projektet udskydes.
Indstillinens punkt 3: Indstilles til godkendelse.
Indstillinens punkt 4: Indstilles til godkendelse idet det bemærkes, at der også skal afsættes
midler til øvrige linjefag.

Punkt 4 Aftale om fælles sekretariatsbetjening af
huslejenævn og beboerklagenævn for Ballerup og
Furesø Kommuner for perioden 2022-2025
Indhold
Sammendrag
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den nuværende og indtil den 1. januar 2022 gældende
aftale om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn for Ballerup og
Furesø Kommuner skal fortsætte i nævnenes funktionsperiode fra den 1. januar 2022 til den 31.
december 2025.
En lignende sag bliver forelagt for Furesø Byråd til godkendelse.

Baggrund
Boligreguleringslovens § 35 og almenlejelovens § 96 giver mulighed for etablering af
fælleskommunale nævn, herunder fælles sekretariat. På Ballerup Kommunalbestyrelses møde
den 28. oktober 2013, punkt 8, og Furesø Byråds møde den 27. november 2013, punkt 134,
blev det besluttet at godkende en aftale om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og
beboerklagenævn i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 med et
sekretariat beliggende i Ballerup Kommune. Aftalen blev forlænget i Furesø Byråd den 31. maj
2017 og i Ballerup Kommunalbestyrelse den 29. maj 2017.

Da aftalen udløber ved udgangen af 2021, skal Ballerup Kommunalbestyrelse og Furesø Byråd
beslutte, om aftalen om fællessekretariatet skal fortsætte. På ovennævnte møder i
kommunalbestyrelse og byråd blev der også truﬀet beslutning om fælles nævn for de to
kommuner. Beslutningen herom var ikke tidsbegrænset og fortsætter, indtil de to
kommunalbestyrelser beslutter andet.

Sagsfremstilling
Såvel formændene for de respektive nævn som administrationen i Furesø Kommune og Ballerup
Kommune er enige om, at den nuværende løsning med et fælles sekretariat i Ballerup
Kommune har fungeret til alles tilfredshed, og at det derfor anbefales, at den nuværende aftale
fortsætter på uændrede vilkår. Den fælles sekretariatsbetjening med en samlet
større sagsmængde har medført større faglighed og kvalitet i sagsbehandlingen samt
ensartethed i lignende sager. Ved sammenlægningen af de to kommuners nævn og
sekretariatsbetjening har nævnene fået en størrelse og sagsvolumen, som har givet mulighed
for tilknytning af fagligt kvaliﬁceret arbejdskraft med fokus på nævnsarbejdet. Nævnet dækker
derudover et større geograﬁsk og befolkningsmæssigt område, hvilket øger
rekrutteringsmulighederne for så vidt angår nævnsmedlemmerne.

Udgifterne forbundet med de fælles nævn og sekretariat fordeles fortsat i et budget, som
omfatter faste driftsomkostninger og variable driftsomkostninger. I det nye budget er også
tilføjet omkostninger til nye iPads, som ikke har været udskiftet siden samarbejdets start i 2014.

På grundlag af budgettet betaler kommunerne hver især en forholdsmæssig andel af de faste
driftsomkostninger, herunder løn, kontorhold, it, licenser, kurser, iPads mv. Furesø Kommune
forudbetaler hvert år i januar sin andel af driftsomkostningerne til Ballerup Kommune.

Udover de faste driftsomkostninger betaler kommunerne variable driftsomkostninger, som
omfatter formandshonorar, mødediæter til øvrige medlemmer, mødediæter til socialt
sagkyndige, kørselsudgifter, møde/forplejningsudgifter og aﬂedte personaleudgifter, herunder
udbetaling af 6. ferieuge.

På grundlag af årets regnskab for nævnene, hvoraf årets variable driftsomkostninger fremgår,
betaler Furesø Kommune sin andel heraf til Ballerup Kommune, evt. med modregning af
uforbrugte faste driftsomkostninger. Samtlige udgifter afholdes af kommunerne i forhold til
fordelingstal svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af de to kommuners samlede
indbyggertal.

Antallet af sager har ikke været så stort som forventet. Som følge heraf har udgifterne til
honorarer til nævnsmedlemmerne været lavere end budgetteret. Da sagsantallet imidlertid kan
variere betydeligt, og da mindreforbruget i de variable udgifter ved regnskabsårenes afslutning
modregnes i den opgørelse over årets udgifter, som Ballerup Kommune sender til Furesø
Kommune, anbefaler administrationen, at budgettet fortsætter uændret, således at Ballerup
Kommune efter aftale med Furesø Kommunes administration fortsat vil kunne frikøbe
sekretæren for nævnene, i det omfang sagsantallet giver mulighed herfor. På nuværende
tidspunkt er sekretæren frikøbt fem timer ugentligt, med en forholdsmæssig reduktion i Furesø

Kommunes andel af lønudgiften som følge heraf.

Den nuværende aftale regulerer ikke ﬁnansieringen af retssager. I allongen er derfor tilføjet en
ny bestemmelse om, at hver kommune uden for budgettet i samarbejdsaftalen afholder
omkostninger til retssager, herunder til advokat. Behovet for bestemmelsen er særligt
aktualiseret af, at der den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse i kraft i boligreguleringsloven §
5, stk. 3: Efter bestemmelsen skal udlejere i private lejemål, der ønsker at modernisere
lejemål for derved at kunne hæve huslejen, indhente Huslejenævnets afgørelse om,
hvorvidt lejemålene har en stand, som kan begrunde modernisering. Udlejer kan indbringe
nævnets afslag for Boligretten.

Der vedlægges udkast til allonge til aftalen mellem Furesø og Ballerup Kommuner.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
De faste driftsomkostninger for 2022 udgør 713.000 kr. til løn, kontorhold mv.
De variable driftsomkostninger for 2022 er anslået til 215.480 kr. og indeholder bl.a. vederlag,
kørsel og mødeforplejning mv. til nævnenes medlemmer.
Der vedlægges budget for 2022 til 2025.
De samlede årlige faste og variable udgifter i 2022 (fratrukket indtægter fra gebyrer), er anslået
til 896.455 kr. Ballerup Kommunes andel udgør 507.484 kr. i 2022.

Bilag
3 bilag heraf 3 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Aftalen om fælles sekretariatsbetjening af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for
Furesø og Ballerup Kommuner fortsætter i valgperioden 2022-2025.

2. Allonge til samarbejdsaftale mellem Furesø og Ballerup Kommuner om fælles sekretariat
godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 5 Forord i forbindelse med nye politikker i
Ballerup Kommune
Indhold
Sammendrag
Økonomiudvalget har bedt om en drøftelse af praksis for forord til de politikker, der vedtages af
Kommunalbestyrelsen. Det indstilles at der tages stilling til hvordan forord skal håndteres.
Baggrund
I forbindelse med behandlingen af en forlængelse af politikker på Kultur- og Fritidsområdet er
det i Social- og Sundhedsudvalget blevet bemærket, at der bør ske en harmonisering af forord i
kommende politikker i Ballerup Kommune. Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den 20.
april 2021, at der etableres en fast og ensartet praksis for forord til politikker fremadrettet.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget udtrykte den 20. april 2021 støtte til høringssvaret fra Social- og
Sundhedsudvalget, der anbefaler en harmonisering af forord i kommende politikker. Der er i
styrelsesloven ikke regler for dette område. Det er således op til Kommunalbestyrelsen at tage
stilling til spørgsmålet.

Administrationen ser tre muligheder for en vedtaget praksis:
Borgmesteren er formand for Kommunalbestyrelsen. Derfor står borgmesteren som
afsender af forord til alle politikker, der vedtages i Kommunalbestyrelsen.

Borgmester og udvalgsformand kan underskrive i forening. Hermed signaleres det at
politikken er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og at arbejdet med politikken er
forankret i et fagudvalg.
Udvalgsformanden er afsender på forordet, da arbejdet med formuleringen af politikken
og det efterfølgende arbejde med implementeringen er et ansvar for fagudvalget.

Da ﬂere politikker er tværgående og dermed berører ﬂere fagudvalgsområder, og da politikker
som princip vedtages af (et ﬂertal i) Kommunalbestyrelsen forekommer det mest naturligt at
det er borgmesteren, der er afsender på alle forord til politikker i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at
1. Forord i politikker i Ballerup Kommune underskrives af borgmesteren.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 29-04-2021
Udsættes
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021

Indstilles til godkendelse

Punkt 6 Forlængelse af politikker på Kultur- og
Fritidsudvalgets område
Tidligere behandling
Økonomiudvalget den 19. januar 2021 Punkt 19

Indhold
Sammendrag
Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede forlængelse af Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken
og Folkeoplysningspolitikken på møde den 5. januar 2021 punkt 4. Det blev
efterfølgende besluttet på Økonomiudvalgets møde den 19. januar punkt 19, at udkast til
politikker blev sendt til høring i fagudvalgene og derefter blev sendt til fornyet behandling i
Kultur- og Fritidsudvalget.

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning indarbejdes i Kultur- og Fritidspolitikken
og Idrætspolitikken i afsnittet om faciliteter.

Det er administrationens betragtning, at de øvrige bemærkninger ikke indarbejdes i politikkerne
men håndteres politisk i andet regi.

politisk andetsteds.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 11. august 2020, punkt 6, at Kulturog Fritidspolitikken og Idrætspolitikken, efter en revision af faktuelle oplysninger og fotos,
forlænges frem til 2024, og, at Folkeoplysningspolitikken gennemgår en revision via
Folkeoplysningsudvalget og forlænges til 2024. Endvidere godkendte Kultur- og Fritidsudvalget,
at forslaget om håndtering af politikkerne skulle sendes til udtalelse i
Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet.
Folkeoplysningsudvalget støttede op om håndtering af politikkerne på udvalgets møde den 27.
august 2020 og anbefalede forslag til revision af Folkeoplysningspolitikken 2021-2024 på mødet
den 19. november 2020. Frivillighedsrådet støttede op om håndtering af politikkerne på
udvalgets møde den 23. september 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 29. september 2020, punkt 3, efter
udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet, at politikkerne på Kulturog Fritidsudvalgets område bliver forlænget frem til 2024 med en revision af faktuelle
oplysninger og fotos.
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede forlængelse af Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken
og Folkeoplysningspolitikken på møde den 5. januar 2021 punkt 4. Det blev
efterfølgende besluttet på Økonomiudvalgets møde den 19. januar punkt 19, at udkast til
politikker blev sendt til høring i fagudvalgene og derefter blev sendt til fornyet behandling i
Kultur- og Fritidsudvalget.

Udkast til de tre politikker har været til høring i fagudvalgene:
Teknik- og Miljøudvalget
Sagen blev behandlet den 2. marts 2021 punkt 6.
Indstillingen godkendt med de på mødet faldne bemærkninger til høringerne. Udvalget ønsker,
at det understreges i Kultur- og Fritidspolitikken samt Idrætspolitikken, at det er et fælles
anliggende for Ballerup Kommune og brugerne at have fokus på forbruget af vand, el og varme
i kommunens faciliteter.
Social- og Sundhedsudvalget
Sagen blev behandlet den 2. marts 2021 punkt 14.
Indstilling godkendt med denne bemærkning: "Social- og Sundhedsudvalget anbefaler en
harmonisering af, hvem der skriver forordet til Ballerup Kommunes politikker."
Børne- og Skoleudvalget
Sagen blev behandlet den 9. marts 2021 punkt 10
Indstillingen godkendt med denne bemærkning: "Vedrørende Idrætspolitikken opfordrer Børnog Skoleudvalget til, at Kultur- og Fritidsudvalget har opmærksomhed på foreningernes
muligheder for idrætsaktiviteter i skoleferierne."
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Sagen blev behandlet den 9. marts 2021 punkt 9.
Indstilling godkendt med denne bemærkning: "Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget er enig i de
foreslåede tilretninger."
Administrationen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning indarbejdes i Kultur- og
Fritidspolitikken samt Idrætspolitikken i afsnittet om faciliteter. Øvrige bemærkninger
indarbejdes ikke i politikkerne men håndteres politisk i andet regi.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
10 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at
1. Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning indarbejdes i Kultur- og Fritidspolitikken
samt Idrætspolitikken i afsnittet om faciliteter.

2. Øvrige bemærkninger ikke indarbejdes i politikkerne men håndteres politisk i andet regi.
3. Udkast til forlængelse og revision af Kultur- og Fritidspolitikken 2021-2024 godkendes.
4. Udkast til forlængelse og revision af Idrætspolitikken 2021-2024 godkendes.
5. Udkast til forlængelse og revision af Folkeoplysningspolitikken 2021-2024 godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-04-2021

Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 20-04-2021
Udsættes
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 29-04-2021
Udsættes
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 7 Fremmødevalg til Seniorrådsvalg 2021
Tidligere behandling
Økonomiudvalget den 9. februar 2021 Punkt 19

Indhold
Sammendrag
Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Seniorrådsvalget i 2021 skal afholdes som
fremmødevalg i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021.
Baggrund
Seniorrådet har i forlængelse af det senest afholdte valg til Seniorrådet ønsket at afholde det
kommende Seniorrådsvalg som fremmødevalg samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalg.
En model for afvikling af fremmødevalg er senest blevet drøftet på Seniorrådsmødet den 16.
marts 2021.
Sagsfremstilling
Administrationen har på baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgsmødet den 9. februar
2021 foretaget yderligere undersøgelser i forhold til at afholde Seniorrådsvalget som et
fremmødevalg i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget. Nedenfor gennemgås de
spørgsmål til valgafviklingen, som blev rejst på Økonomiudvalgets møde den 9. februar 2021.
De fysiske rammer
Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger besigtiget de
ni valgsteder i Ballerup Kommune for at ﬁnde egnede lokaler til afholdelse af Seniorrådsvalget.
Den overordnede konklusion er, at det på alle valgsteder er muligt at ﬁnde egnede, separate
lokaler, som ligger i nær tilknytning til de lokaler, der anvendes til Kommunal- og
Regionsrådsvalget. Forudsætningerne for at disse lokaler kan anvendes er, at Seniorrådsvalget
kan afholdes med ét valgbord og ét stemmerum pr. afstemningssted. De foreslåede placeringer
af Seniorrådsvalget på de ni valgsteder er vedlagt som bilag.

For to af de ni valgsteder, Skovlunde Skole (Lundebjerg) og Idrætshallen (tidligere UCC-hallen),
er det en forudsætning for de foreslåede lokaler, at der på valgdagen ikke er krav fra
sundhedsmyndighederne om større afstands- og kvadratmeterrestriktioner. Skulle der op til
valgdagen vise sig at være sådanne restriktioner tilstede, vil det være nødvendigt at ﬁnde
andre lokaler i tilstødende bygninger på disse to valgsteder. Administrationen vurderer, at det
vil være muligt at ﬁnde sådanne lokaler på de to valgsteder, omend de ikke bliver i umiddelbar
forlængelse af valghandlingen til Kommunal- og Regionrådsvalget.
Åbningstider og bemanding
Det er administrations anbefaling, at valget til Seniorrådet har samme åbningstider som
Kommunal- og Regionsrådsvalget, da diﬀerentierede åbningstider vil skabe unødig stor
forvirring på valgstedet. Administrationen anbefaler derudover, at hvert valgsted har to
tilforordnede til seniorrådsvalget, samt at der etableres et vagtskifte halvvejs i valghandlingen.
Der er derfor brug for to hold af to personer pr. valgsted. Samlet set vil der derfor på de ni
valgsteder være behov for at rekruttere i alt 36 valgtilforordnede.
Det er administrationens anbefaling, at opgaven med rekruttering af tilforordnede til
Seniorrådsvalget forankres i Seniorrådet.
Brevstemmer
Det er administrationens forventning, at der i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget
vil komme væsentligt ﬂere brevstemmer, end der har været hidtil, som følge af COVID-19. Det
betyder også, at der kommer et øget pres på Ballerup Kommunes brevstemmesteder. Det er
derfor administrationens anbefaling, at proceduren for brevstemmeafgivning til
Seniorrådsvalget ikke følger den normale procedure for brevstemmeafgivning til Kommunal- og
Regionsrådsvalg.
Det er administrationens anbefaling, at der implementeres følgende model til Seniorrådsvalget:

Alle borgere i Ballerup Kommune over 60 år får, som tidligere år, tilsendt en
stemmeseddel til deres adresse.
Stemmesedlen udfyldes
Stemmesedlen kommes i en blank konvolut
Den blanke konvolut med stemmesedlen i kommes i en anden konvolut, hvor vælgerens
navn tydeligt anføres som afsender.
Brevet sendes til Ballerup Rådhus, aﬂeveres i rådhusets postkasse eller aﬂeveres
personligt på en af kommunens brevstemmesteder (herunder biblioteker).
Det er ligeledes administrationens anbefaling, at den tidsmæssige ramme for brevstemmer til
Seniorrådsvalget følger den, der gælder for Kommunal- og Regionsrådsvalget.
Før valgdagen markeres der i valglisterne til det enkelte valgsted, hvilke personer der har
brevstemt. Disse personer skal derfor afvises på valgdagen, således at der ikke stemmes to
gange.

På valgdagen
De tilforordnede til Seniorrådsvalget får samme forplejning som de øvrige tilforordnede.
Tilforordnede til Seniorrådsvalget vil få diæter på samme vis som tilforordnede til Kommunalog Regionsrådsvalg. Økonomiudvalget forelægges en sag om vederlag til politiske og frivillige
valgtilforordnede på et kommende møde.
Efter valgdagen
Seniorrådet evaluerer efter valgafholdelsen fremmødevalget, herunder om valgdeltagelsen har
været højere end ved tidligere valg.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Merudgifterne til fremmødevalg, som tidligere er estimeret til ca. 0,3 mio. kr., afholdes inden for
Seniorrådets ramme.

Bilag
9 bilag, heraf 9 anbefales.

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Seniorrådsvalget i 2021 afholdes som fremmødevalg samtidig med Kommunal- og
Regionsrådsvalget den 16. november 2021.
2. Der kan stemmes til Seniorrådsvalget på alle ni valgsteder i Ballerup Kommune.
3. Åbningstiden for Seniorrådsvalget følger åbningstiden for Kommunal- og
Regionsrådsvalget.
4. Der kan brevstemmes til Seniorrådsvalget efter den i sagsfremstillingen beskrevne
procedure.
5. Seniorrådet gennemfører en evaluering af valget som fremmødevalg.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 20-04-2021
Udsættes
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 29-04-2021
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:
Økonomiudvalget vil behandle sagen igen, hvis der op til valget er COVID-19-restriktioner.

Punkt 8 Valgbestyrelse ved kommunale og regionale
valg
Tidligere behandling
Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 13

Indhold
Sammendrag
Til Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg 2021

Baggrund
Lov om kommunale og regionale valg, §§ 13-15 og 18.
Sagsfremstilling
Sammensætning
For hver kommune vælger Kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse senest tirsdag 8 uger før
valgdagen. Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af kommunalbestyrelsens
medlemmer. Borgmesteren er født medlem og formand for valgbestyrelsen.
Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen
vælger blandt de udpegede medlemmer af valgbestyrelsen en næstformand. Valgbestyrelsen
nedsættes for det enkelte valg.
Et medlem af Kommunalbestyrelsen, der er opstillet som kandidat til kommunalvalget, kan

vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens medlemmer har
pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. Hvis et medlem
af valgbestyrelsen har forfald indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen.
Opgaver
Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og
valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af
afstemningen (ﬁntælling), samt opgørelsen af valget.

Medlemmer:
1. Jesper Würtzen (A) (borgmester) (formand)
2. Lolan Marianne Ottesen (A) (næstfomand)
3. Peter Als (A)
4. Musa Kekec (A)
5. Kåre Harder Olesen (V)
6. Birgitte Dahl (O)
7. Ali Abbasi (Ø).
Stedfortrædere:
1. Hella Hardø Tiedemann (A)
2. Jack Nør (A)
3. Maria Lundahl Assov (A)
4. Michael Brønd (A)
5. Jacob Wøhler Jørgensen (V)
6. Michael Jensen (O)
7. Stine Rahbek Pedersen (Ø).

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Der gives diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen efter lov om kommunale og regionale
valg, § 18, stk. 3, dog ikke til borgmesteren, jf. vederlagsbekendtgørelsen, § 19, stk. 4.

Bilag
0 bilag

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Politik og Organisation indstiller, at
1. Det godkendes at sammensætningen af medlemmer og stedfortrædere til
valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg fortsætter som det fremgår af
sagsfremstillingen.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 9 Valgstyrerformænd og valgstyrere til
kommunalvalget den 16. november 2021 samt eventuelt
øvrige valg i valgperioden
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 12
Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 Punkt 13

Indhold
Sammendrag
Kommunalbestyrelsen beslutter antallet af valgstyrere for hvert afstemningssted og udpeger en
valgstyrerformand til hvert afstemningssted.
Valgstyrere og valgstyrerformænd vælges ved forholdstalsvalg.
Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i starten af valgperioden antallet af valgstyrere for hvert
valgsted, samt udpegede en valgstyrerformand for hvert valgsted (9 i alt). Grundet Irene
Jørgensens (A) udtræden af Kommunalbestyrelsen, udpegede Kommunalbestyrelsen i 2019 en
ny valgstyrerformand for afstemningsstedet Idrætshallen (tidligere UCC-hallen).

Idet Bjarne Rasmussen (A) af arbejdsmæssige årsager ikke var i stand til at varetage hvervet
som valgstyrerformand ved europaparlamentsvalget i maj 2019 og folketingsvalget i juni 2019,
blev der udpeget en stedfortræder til at varetage hvervet ved disse to valg.

Udpegningerne sker med hjemmel i lov om kommunale og regionale valg, §§ 16 og 18, lov om
valg til Folketinget, kapitel 5 samt lov om valg til Europa-Parlamentet, kapitel 5.

Sagsfremstilling
Da der i løbet af valgperioden har været udskiftninger på posterne som valgstyrerformand,
fremlægger administrationen denne sag, hvori Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til
antallet af valgstyrere på hvert valgsted. Herudover skal der udpeges de personer, som skal
varetage hvervet som valgstyrerformænd ved kommunalvalget den 16. november 2021.
Administrationen indstiller, at udpegningerne benyttes til eventuelle øvrige valg, som måtte
blive udskrevet i indeværende valgperiode.

Der skal for hvert afstemningssted vælges mindst fem og højst ni valgstyrere. Valgstyrerne
vælges ved forholdstalsvalg under ét - og blandt de vælgere, der har bopæl i Ballerup
Kommune. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert
afstemningssted. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.

En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.
Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer. I tilfælde af forfald udpeger
den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer.
Det har været kutyme i Ballerup Kommune, at valgstyrerformanden på de enkelte
afstemningssteder har været udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, og at
borgmesteren har været bemyndiget til at udpege de øvrige valgstyrere på baggrund af
indstillingerne fra de politiske partiforeninger. Indstillinger af øvrige valgstyrere modtages i
forbindelse med afvikling af det enkelte valg.
Der er ni afstemningssteder i Ballerup Kommune:
Valgdistrikt Ballerup
Tapeten, Magleparken 5 (afstemningssted nr. 1)
Baltorpskolen - Rugvænget, Rugvænget 10 (afstemningssted nr. 2)
Skovvejens Skole - Vest, Skovvej 55 (afstemningssted nr. 3)
Grantoftehallen, Platanbuen 1 (afstemningssted nr. 4)
Egebjerghallen, Agernhaven 12 (afstemningssted nr. 9).
Valgdistrikt Skovlunde

Idrætshallen (tidl. UCC-hallen), Ejbyvej 43 (afstemningssted nr. 5)
Skovlunde Skole - Lundebjerg, Lundebjerg 72 (afstemningssted nr. 6).
Valgdistrikt Måløv
Måløv Ny Hal, Måløv Hovedgade 50 (afstemningssted nr. 8)
Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4 (afstemningssted nr. 10).
Opgaver
Valgstyrerne leder afstemningen på hvert afstemningssted ved at forestå afstemningen og
stemmeoptællingen. Til at bistå valgstyrerne på det enkelte afstemningssted, deltager en
valgsekretær og eventuelt en valgsekretærassistent fra Ballerup Kommunes administration
i gennemførelsen af valghandlingen.
Fordeling af valgstyrere og valgstyrerformænd
Politisk Sekretariat har udarbejdet et forslag til fordeling af valgstyrere og valgstyrerformænd
på de politiske partier efter forholdstalsvalg på baggrund af mandatfordelingen til A, C, F, O, V
og Ø ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Antallet af valgstyrere (en formand og ﬁre valgstyrere) samt fordelingen af formændene på de
enkelte afstemningssteder er baseret på fordelingen ved tidligere valg.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Der ydes diæter til valgstyrerne, undtagen borgmesteren, for deres deltagelse i forbindelse med
valget.
Der fremlægges en særskilt sag om diætsatserne.

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Det godkendes, at antallet af valgstyrere, der skal udpeges, fastsættes til fem
valgstyrere, heraf en valgstyrerformand, for hvert afstemningssted, dvs. i alt 45
valgstyrere.
1. Kommunalbestyrelsen vælger en valgstyrerformand for hvert af de
ni afstemningssteder blandt sine medlemmer efter forholdstalsvalg.
Valgstyrerformænd
Socialdemokratiet (A) indstiller:
1. Musa Kekec (A) til Baltorpskolen - Rugvænget
2. Peter Als (A) til Skovvejens Skole - Vest
3. Hella Hardø Tiedemann (A) til Grantoftehallen
4. Charlotte Holtermann (A) til Egebjerghallen
5. Anja Holtze (A) til Idrætshallen (tidl. UCC-hallen)
6. Lolan Marianne Ottesen (A) til Skovlunde Skole - Lundebjerg
7. Bjarne Rasmussen (A) til Østerhøjhallen.
Venstre (V) indstiller:
8. Kåre Harder Olesen (V) til Måløv Ny Hal.
Enhedslisten (Ø) indstiller:
9. Ali Abbasi (Ø) til Tapeten.

2. Det godkendes, at Politisk Sekretariat forud for den enkelte valghandling kontakter de
lokale partiforeninger med henblik på, at partiforeningerne indstiller det forholdsmæssige
antal valgstyrere og indsender navne mv.

3. Borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrerne efter indstilling fra de lokale
partiforeninger.

4. Antallet af valgstyrere og udpegningen af valgstyrerformænd er gældende for resten af
Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. til og med den 31. december 2021.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021

Indstilles til godkendelse

Punkt 10 Tilforordnede vælgere ved afvikling af valg,
herunder diæter
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 6

Indhold
Sammendrag
Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens forslag til bemanding af de
ni valgsteder samt beslutte størrelsen af diæterne til de tilforordnede vælgere
Baggrund
På baggrund af erfaringerne fra Kommunalvalget i 2017, Europaparlamentsvalget i 2019 og
Folketingsvalget i 2019, fremlægger administrationen et forslag til bemanding af de ni
valgsteder, samt fastsættelsen af størrelsen af diæter til tilforordnede vælgere.
Sagsfremstilling
På baggrund af erfaringerne med de seneste tre afholdte valg foreslår administrationen, at der
fortsættes med en model, hvor der både udpeges politiske samt frivillige tilforordnede til
Kommunalvalget den 16. november 2021. Administrationen anbefaler derudover, at der fortsat
bemandes med både hele og halve vagter, samt med ekstra optællere, som møder ind
umiddelbart efter at valgstederne lukker.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af administrationens anbefaling:
Valgtilforordnede med hel vagt:
De valgtilforordnede møder ind kl. 6.45 og indtil Valgsekretariatet har godkendt optællingen.
Denne gruppe består af en ligelig fordeling mellem politiske og frivillige valgtilforordnede.
Valgtilforordnede med halv vagt formiddag:
De valgtilforordnede møder i tidsrummet kl. 6.45 til kl. 16.00. Denne gruppe består primært af
politiske valgtilforordnede.
Valgtilforordnede med halv valgt eftermiddag:

De valgtilforordnede møder ind klokken 16.00 og indtil Valgsekretariatet har godkendt
optællingen. Denne gruppe består af en ligelig fordeling mellem politiske og frivillige
valgtilforordnede.
Ekstra optællere:
De ekstra optællere møder ind efter valgstedet lukker kl. 20.00 og indtil Valgsekretariatet har
godkendt optællingen. Denne gruppe består hovedsageligt af frivillige unge, som
administrationen arbejder på at rekruttere fra Ballerup Kommunens gymnasier og
ungdomsuddannelser. Hvis der ikke kan skaﬀes det nødvendige antal unge, vil pladserne blive
besat med ordinære frivillige.
Administrationen anbefaler at der ydes følgende diæter:
Hel valgt (kl. 6.45 - slut) tre gange diætsatsen som i 2021 er 435 kr., svarende til i alt
1.305 kr.
Halv vagt (kl. 6.45 - 16.00 og kl. 16.00 - slut) to gange diætsatsen, svarende til 870 kr.
Ekstra optællere (kl. 20.00 - slut) én diætsats, svarende til 435 kr.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Udgifter til diæter afholdes inden for den afsatte ramme til valgafholdelse på ramme
60.64 valgafholdelse.

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Den i sagsfremstillingen beskrevne vagtopdeling godkendes.
2. Det godkendes, at der ydes en diæt på 1.305 kr. for en hel vagt.
3. Det godkendes, at der ydes en diæt på 870 kr. for en halv vagt.

4. Det godkendes, at der ydes en diæt på 435 kr. for en vagt som optæller.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 11 Ballerup Museums Fonds årsregnskab 2020
Indhold
Sammendrag
Ballerup Museums Fond har fremsendt årsregnskab og årsberetning for 2020.
Det indstilles, at årsregnskabet for 2020 godkendes og at årsberetning for 2020 tages til
efterretning.
Baggrund
Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.
Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond § 8 udarbejder fonden hvert kalenderår et
årsregnskab, med aﬂeveringsfrist den 1. april året efter til Kommunalbestyrelsen.
Ballerup Kommune skal godkende regnskabet for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af
tilsynsmyndighed.
Sagsfremstilling
Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden den 1. januar til den 31.
december 2020 til godkendelse.
I ledelsesberetningen fremgår det, at der er et overskud i regnskabet fra 2020 på 32.722 kr.

Fonden har akkumuleret en egenkapital på 382.945 kr. Forbrug af egenkapitalen, som
vedrører de frie reserver, arv og donationer, som er givet til Ballerup Museum, er planlagt til
renovering og nyopsætning af interiørudstillingen på Lindbjerggård. Ballerup Museum har
opsparet kapital til at renovere hele udstillingen på gården i 2021. Beslutningen er godkendt af
bestyrelsen.
Det fremgår af Årsrapport 2020 for Ballerup Museum, at besøgstallet har været stærkt påvirket
af situationen omkring COVID-19. Der er tale om næsten en halvering af besøgstallet i forhold til
året før. Det samlede besøgstal var i 2020 på 10.994 besøgende. I 2019 var det samlede
besøgstal på 21.602 besøgende.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ballerup Museum har i 2020 modtaget et samlet tilskud fra Ballerup Kommune til drift af
museet på 500.552 kr., heraf 54.186 kr. for kompensation for fri entré til museet.
Bestyrelsen for fonden har til opgave at godkende årsregnskabet samt træﬀe beslutning om,
hvordan et over-/underskud anvendes.

Bilag
2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Museums Fonds årsregnskab for 2020 godkendes.
2. Ballerup Museums årsberetning for 2020 tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 12 Åbning af indendørs idrætsfaciliteter for
foreninger i ferieperioder
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen 22. marts 2021 Punkt 9

Indhold
Sammendrag
Det indstilles, at der fremover bliver givet adgang til indendørs idrætsfaciliteter for
foreningslivet i ferieperioder. Adgangen til indendørs idrætsfaciliteterne i ferieperioder sker
behovsstyret, hvor foreninger aktivt henvender sig til administrationen om ønsker og behov for
anvendelse. Administrationen vil ud fra det samlede behov og helhedsbillede åbne faciliteter for
foreningerne.
Baggrund
COVID-19 har betydet nedlukning af foreningslivet i store dele af 2020 og 2021.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. marts 2021 punkt 9, at der bliver åbnet for
foreningernes adgang til en række faciliteter i skolesommerferien 2021.
Økonomiudvalget udtrykte i forbindelse med behandling af punktet om åbning af faciliteter for
foreningerne i skolesommerferien 2021, på mødet den 16. marts 2021 punkt 14, ønske om, at
foreningerne fremover får adgang til en række indendørs idrætsfaciliteter i ferieperioderne.
I forbindelse med høring af Idrætspolitikken opfordrede Børne- og Skoleudvalget på mødet den
9. marts 2021 punkt 10, Kultur- og Fritidsudvalget til at have opmærksomhed på foreningernes
muligheder for idrætsaktiviteter i skoleferierne.
Sagsfremstilling
På baggrund af Økonomiudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets ønske om, at foreningerne

fremover får adgang til en række indendørs idrætsfaciliteter i ferieperioderne, foreslår Center
for Skoler, Institutioner og Kultur, at der fremover bliver givet adgang til indendørs
idrætsfaciliteter for foreningslivet i ferieperioderne.
Det foreslås samtidig, at åbning af indendørs idrætsfaciliteter i ferieperioderne sker på samme
vilkår som i 2020 og 2021, hvor adgang til indendørs faciliteter sker behovsstyret. Foreninger,
der ønsker at benytte indendørs idrætsfaciliteter i ferieperioderne, henvender sig til
administrationen om ønsker og behov for anvendelse. Administrationen vil ud fra det
samlede behov og helhedsbillede åbne faciliteter, hvor det er muligt i forhold til
planlagte vedligeholdelses- og byggearbejder i Ballerup Kommunes bygninger mv.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Udgiften til rengøring bliver afholdt på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter
mv.
Åbningen af indendørs faciliteter i 2020 var en serviceudvidelse og en merudgift til den daglige
rengøring, som udgjorde 25.000 kr.
Gennemsnitsudgiften til rengøring af en idrætshal udgør ca. 1.000 kr. pr. aktivitetsdag, som
dækker over 3-4 timers rengøring af hal inklusiv gulve, bad- og omklædningsfaciliteter og
toilet.

Bilag
0 bilag

Beslutningen træﬀes af
Økonomiudvalget

Indstilling
Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der fremover bliver givet adgang til indendørs idrætsfaciliteter for foreningslivet i
ferieperioder.
2. Adgang til indendørs idrætsfaciliteterne i skolesommerferien sker behovsstyret, hvor
foreninger aktivt henvender sig til administrationen om ønsker og behov for anvendelse.

3. Administrationen ud fra det samlede behov og helhedsbillede åbner indendørs
idrætsfaciliteter, hvor det er muligt.
4. Udgiften til rengøring bliver afholdt inden for ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og
aktiviteter mv.

Beslutning
Taget til efterretning med Kultur- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-05-2021
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at foreningsaktiviteter for børn og unge prioriteres først,
dernæst klubber og sidst foreningsaktiviteter for voksne og anbefaler at ordningen evalueres
ultimo 2023.
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstillingen godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning samt denne
bemærkning:Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes efter en så høj grad af automatisering af
booking som muligt.
Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 13 Ny procedure for fordeling af kunstgræstid
Indhold
Sammendrag
Center for Skoler, Institutioner og Kultur har, efter evaluering af fordelingsproceduren efter
fordelingsmødet i september 2020, udarbejdet forslag til ændring af proceduren for fordeling af
tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune. Det indstilles, at forslag til ny procedure for
fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.
Baggrund
Ballerup Kommune har tre kunstgræsbaner, der anvendes af kommunens fodboldklubber i
vinterhalvåret. Banerne fordeles én gang årligt efter bestemmelserne i Procedure for fordeling
af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens
møde den 24. juni 2019 punkt 6.

Sagsfremstilling
Ved sidste møde om fordeling af kunstgræsbaner den 8. september 2020 har Ballerup
Kommunes fodboldklubber udtrykt ønske om ændring af en række parametre i Procedure for
fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune.
På baggrund af mødet har Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdet et forslag til
ændring af en række forhold i proceduren for fordeling af tider til kunstgræsbaner:
Timer/slots fordeles i forhold til antal aktive kontingentbetalende medlemmer pr. primo
august. Der kan kræves dokumentation for kontingentindtægter, hvis Ballerup Kommune
skønner det nødvendigt, i tilfælde af tvivl eller ved stikprøvekontrol
I medlemsopgivelsen skal klubberne angive aldersfordelingen på samme måde som i
proceduren for fordeling af indendørsfaciliteter
Hold som indgår i Ballerup Kommunes eliteaftale med Team Danmark har elitestatus i
forhold til vægtning i fordelingsnøglen.

Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget kan forhåndsreservere tider til
kommunale projekter og aktiviteter. Der kan maksimalt forhåndsreserveres ﬁre slots pr.
uge

Er der ledige slots tilbage efter fordelingsmødet og/eller klubbernes endelige træningsplanlægning i september/november (dvs. efter den administrative fordeling af ledige tider
efter medio november), vil fodboldklubberne kunne booke de ledige tider i
bookingportalen. Er der ledige tider efter fordeling og planlægning i klubberne medio
november, eller frigives der tider af klubber i løbet af sæsonen, kan tiderne fordeles til
andre brugere/borgere administrativt
Tiderne opdeles i halve slots: Hvert interval er opdelt, således at der er to halve baner til
fordeling
Kunstgræsfordelingsnøglen udarbejdes på baggrund af en aldersprioritering. Denne
aldersprioritering foreslås ændret, så det stemmer overens med de aldersgrupper, som
fodboldklubberne indberetter til Ballerup Kommune og Det Centrale Foreningsregister.
Aldersprioriteringen starter fra 11 år, hvor børnene begynder at spille udendørs.
Forslaget har været sendt til fodboldklubberne, der ingen kommentarer har haft til forslaget.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at
1. Forslag til ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 14 Præcisering af anvisningsreglerne til dagtilbud
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018 Punkt 9

Indhold
Sammendrag
Anvisningsreglerne til dagtilbud, som sidst er justeret i 2018 (gældende fra 1. januar 2019), har
givet anledning til fortolkningsmuligheder i forhold til anvisning til dagpleje på tværs af

distrikter. På baggrund heraf fremlægges to forslag til præcisering af
anvisningsbestemmelserne. En model, hvor opskrivning til dagplejen i Ballerup Kommune ses
under ét og dermed som et samlet distrikt på tværs af kommunen og en model, hvor
opskrivning til dagplejen følger distriktsstrukturen på samme vis som til børnehusene.
Baggrund
Anvisningsreglerne til dagtilbud er seneste justeret pr. 1. januar 2019.
I budgetaftalen for 2013 blev der, i forbindelse med besparelser, vedtaget en reduktion i
antallet af dagplejepladser i Ballerup Kommune, og efterfølgende skete der en yderligere
reduktion i Budget 2016. Af praktiske og strukturelle årsager ses, at den endelige
implementering af besparelsen medførte, at der fra 2017 ikke har været dagplejere i distrikt
Måløvhøj. Der er inden for det seneste år søgt efter yderligere dagplejere, bl.a. i Måløvhøj. Det
har i den forbindelse ikke været muligt at rekruttere dagplejere i Måløvhøj.
Sagsfremstilling
I den seneste udgave af anvisningsreglerne til dagtilbud (januar 2019) er der opstået tvivl om
fortolkningen omkring anvisning til dagpleje på tværs af distrikter, og på baggrund heraf
fremlægges to modeller for præcisering af anvisningsreglerne, jf. vedlagte bilag, hvor
præciseringerne er markeret:
1. En model, hvor det præciseres, at opskrivning til dagpleje ses som et samlet distrikt på
tværs af kommunen.
2. En model, hvor det præciseres, at opskrivning til dagpleje ses på linje med opskrivning til
børnehuse og er distriktsopdelt.
Det bemærkes, at der med model 1 gives forældre i distrikter med få dagplejere bedre
muligheder for at få plads i dagplejen, og konkret i forhold til Måløvhøj gives en reel mulighed
for, med den nuværende søgning til dagplejen, at få plads i en dagpleje. Tilgangen vil dog også
medføre, at det kan blive sværere at få dagplejeplads tæt på egen bopæl på tværs af
kommunen, samt at det ikke kan sikres, at børnene som eventuelt har været sammen i
dagplejen, kommer videre i samme børnehus ved overgangen til børnehave.
Det bemærkes, at der med model 2 gives bedre mulighed for at sikre en samlet overgang fra
dagpleje til børnehusene i de enkelte distrikter, og at modellen er lettere at administrere. Det
vil dog også, som udviklingen er i øjeblikket, gøre det svært for forældre i distrikter med få eller
ingen dagplejere at få plads i dagplejen.
Det kan være en overvejelse i forbindelse med en justering af anvisningsreglerne, at se på
hensigtsmæssighederne omkring "nære relationer" i dagtilbud. Fx at en dagplejer passer sit
eget barn eller barnebarn, eller at en mor, som også er pædagog i et børnehus, har sit eget
barn gående på samme stue. Det foreslås dog, at dette undersøges nærmere bl.a. i forhold til
lovgivning, inden der stilles forslag herom.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at
1. De to modeller for præcisering af anvisningsreglerne drøftes.

Beslutning
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-05-2021
Sagen blev drøftet.
Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der fremadrettet arbejdes efter model 1, hvor opskrivning til
dagpleje ses som et samlet distrikt på tværs af Ballerup Kommune.
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Økonomiudvalget ønsker, at der fremadrettet arbejdes efter model 1, hvor opskrivning til
dagpleje ses som et samlet distrikt på tværs af Ballerup Kommune, jf. også bemærkning fra
Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 15 Forældrebetalt frokost i dagtilbud fra 1. januar
2022

Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 16

Indhold
Sammendrag
På baggrund af indkomne høringssvar fra forældrebestyrelserne i dagtilbud træﬀes der
beslutning om pris og indhold af det forældrebetalte frokosttilbud i dagtilbuddene. Det foreslås,
at der i 0- til 2-årsafdelingerne tilbydes en lokalproduceret frokost til ca. 606 kr. pr. barn pr.
måned. Desuden foreslås det, at der i 3- til 5-årsafdelingerne i børnehusene Lilletoften,
Stjernehøj, Søndergården og Kærlodden tilbydes en lokalproduceret frokost til ca. 800 kr. pr.
barn pr. måned, og at der i 3- til 5-årsdelingerne i de øvrige børnehuse tilbydes en cateringbaseret frokost til ca. 666 kr. pr. barn pr. måned.
Baggrund
Ballerup Kommune skal tilbyde et forældrebetalt frokosttilbud i dagtilbud og mindst hvert andet
år give forældregruppen mulighed for at til- eller fravælge tilbuddet. Der foretages afstemning i
hvert enkelt børnehus for den enkelte aldersgruppe.
Der er sidst afholdt afstemning i 2020, gældende for ét år; 2021. Forældrene havde mulighed
for at til- eller fravælge et lokalt produceret måltid for de 0- til 2-årige og et cateringbaseret
måltid for de 3- til 5-årige. Samtlige vuggestueafdelinger samt 16 børnehaveafdelinger (ud af
25) tilvalgte måltidet for 2021.
Der skal i 2021 afholdes afstemning igen gældende fra 1. januar 2022.
Da der har vist sig en mulighed for at etablere egenproduktion i et antal børnehaveafdelinger,
har Kommunalbestyrelsen på møde den 26. april 2021 besluttet at spørge
dagtilbudsbestyrelserne om deres holdning til, at der tilbydes forskellige frokostordninger i
børnehaveafdelingerne alt efter de bygningsmæssige muligheder.
Sagsfremstilling
Dagtilbudsbestyrelserne er blevet spurgt om deres holdning til det principielle i, at
frokosttilbuddet diﬀerentieres, så den enkelte børnehaveafdeling tilbydes et frokostmåltid efter,
hvad der er bygningsmæssigt muligt, således at det ikke længere er det samme (cateringbaserede) måltid, som tilbydes i alle børnehaveafdelinger. Alle fem bestyrelser har svaret, og
de har samstemmende tilkendegivet, at de støtter dette.
Derfor foreslås det, at forældrene i de børnehaveafdelinger, hvor der ikke allerede er etableret
et modtagekøkken, og hvor det er billigere at etablere et produktionskøkken end et
modtagekøkken, hvis frokosten tilvælges, får tilbudt en lokalproduceret frokost. Det drejer sig
om børnehaveafdelingerne i Lilletoften, Stjernehøj, Søndergården og Kærlodden. Forældrene i

disse børnehaveafdelinger vil blive tilbudt en lokalproduceret frokost til en pris af ca. 800 kr. pr.
barn pr. måned.
De øvrige børnehaveafdelinger vil blive tilbudt en catering-baseret frokost, som består af en
blanding af lune retter og smør-selv-mad, som færdiganrettes i modtagekøkkenerne. Prisen vil
blive ca. 666 kr. pr. barn pr. måned. Der gennemføres et udbud for så vidt angår den cateringbaserede del af frokosttilbuddet. Dette skal være afsluttet, inden afstemningen afholdes, så
forældrene kan oplyses om tilbuddets konkrete indhold.
I vuggestueafdelingerne består tilbuddet som hidtil i en lokalproduceret frokost, som forventes
at koste 608 kr. pr. barn pr. måned.
Alle priser er i 2021 niveau. De endelige priser fastsættes i forbindelse med budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Der er afsat 3 mio. kr. til ombygning af køkkener til enten produktions- eller modtagekøkkener i
budget 2022.
Forældrene betaler i princippet den fulde udgift til driften af frokostordningerne. Frokosten er
dog omfattet af reglerne for søskende- og fripladstilskud, hvilket betyder, at hvis ﬂere end
tidligere tilvælger frokosttilbuddet, betyder det en merudgift for Ballerup Kommune. Hvis
omvendt færre tilvælger frokosttilbuddet, betyder det en mindreudgift. Udgiften kan ikke
estimeres, før udfaldet af afstemningen kendes.

Bilag
5 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. 0- til 2-årsafdelingerne tilbydes en lokalproduceret frokost til ca. 606 kr. pr. barn pr.
måned.

2. 3- til 5-årsafdelingerne i børnehusene Lilletoften, Stjernehøj, Søndergården og Kærlodden
tilbydes en lokalproduceret frokost til ca. 800 kr. pr. barn pr. måned.
3. 3- til 5-årsdelingerne i de øvrige børnehuse tilbydes en catering-baseret frokost til ca. 666
kr. pr. barn pr. måned.
4. Afstemningen om frokosttilbuddet gælder for 2022 og 2023.

Beslutning
Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.
V, C og O stemte imod indstillingspunkt 2.
Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt.
Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt.

Peter Als (A) fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 2:
”Børnehuset Kirstinevang føjes til listen, således at børnehusene Lilletoften, Stjernehøj,
Søndergården, Kærlodden og Kirstinevang tilbydes en lokalproduceret frokost til ca. 800 kr. pr.
barn pr. måned”.

V, C og O stemte imod ændringsforslaget.
Ændringsforslaget blev vedtaget og godkendt.

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Børne- og Skoleudvalget d. 19-05-2021
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget ønsker, at det
undersøges, om der kan etableres produktionskøkken i Børnehuset Kirstinevang i forbindelse
med ombygningen, og at dette drøftes med forældre, ledere og medarbejdere. Børne- og
Skoleudvalget ønsker, at der efter madvalget fremlægges en sag om, hvordan den fortsatte
udbygning af produktionskøkkener kan foregå. Sussie Wandel (V) stemte imod, da Venstre er
bekymrede for, at det bliver for dyrt for mange familier med egenproduceret mad.
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.
Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse.Kåre Harder Olesen (V), Allan Kristensen (C),
Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen.
Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.
Indstillingens punkt 4: Indstilles til godkendelse. Peter Als (A) fremsatte følgende

ændringsforslag til indstillingens punkt 2:”Børnehuset Kirstinevang føjes til listen, således at
børnehusene Lilletoften, Stjernehøj, Søndergården, Kærlodden og Kirstinevang tilbydes en
lokalproduceret frokost til ca. 800 kr. pr. barn pr. måned”.
Ændringsforslaget blev sat til afstemning:
For stemte: 7, Jesper Würtzen (A), Hella Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A), Lolan
Marianne Ottesen (A), Peter Als (A), Ulrik Falk-Sørensen (F) og Ali Abbasi (Ø).Imod stemte: 3,
Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O) og Allan Kristensen (C).
Ændringsforslaget blev herefter vedtaget, og indstillingen indstilles til godkendelse.

Punkt 16 Klippekort til ekstra ledsagelse for borgere i
botilbud
Indhold
Sammendrag
Social- og Ældreministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 267 af 25. februar 2021, der giver
borgere i sociale botilbud ret til ekstra ledsagelse i 2021.

Kommunen skal tilbyde et klippekort til borgere i målgruppen for ledsagelse, jf. serviceloven,
som bor eller har ophold i midlertidige eller længerevarende boformer, hvor de får ret til i alt 12
timers ekstra ledsagelse fordelt over året i perioden fra 1. marts 2021 til 31.december 2021.
Baggrund
Som følge af corona-pandemien har der været øget oplevelse af ensomhed og isolation, og
derfor har Folketinget afsat midler på Finansloven 2021 til øget ledsagelse til borgere med
ophold på sociale botilbud, som er visiteret til en ledsageordning efter servicelovens § 97.

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, og Ballerup Kommune modtager ca. 150.000 kr.
Sagsfremstilling
Med bekendtgørelse nr. 267 af 25. februar 2021 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal
tilbyde borgere med ophold i midlertidige eller længevarende botilbud, og som er i målgruppe
for ledsagelse efter servicelovens § 97, et klippekort, som giver borgerne ret til 12 timers ekstra
ledsagelse i 2021.
På Finansloven er afsat 16 mio. kr., hvoraf Ballerup Kommune forventes af modtage 150.000 kr.
via bloktilskuddet.

I Ballerup Kommune er i alt 74 borgere i målgruppen til at modtage klippekort med de 12 ekstra
timers ledsagelse. Dette svarer til en udgift på 190.000 kr.
Ved 2. budgetopfølgning 2021 vil Center for Voksne og Sundhed anmode om, at midlerne fra
bloktilskuddet til klippekortet overføres til ramme 50.54, hvorfra udgiften afholdes. Diﬀerencen
mellem den faktiske udgift og de tilførte midler fra bloktilskuddet afholdes af ramme 50.54.
Administrationen udarbejder et informationsbrev til de borgere, der er i målgruppen, og
orienterer dem om deres mulighed for at gøre brug af klippekortet med ekstra timers
ledsagelse.
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ballerup Kommune forventer at modtage 150.000 kr. via bloktilskuddet til klippekortet. Den
faktiske udgift forventes at være 190.000 kr. Diﬀerencen på 40.000 kr. afholdes af ramme
50.54.

Bilag
1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Voksne og Sundhed indstiller, at
1. Indførelse af klippekort til ekstra ledsagelse efter servicelovens § 97, som beskrevet i
bekendtgørelse nr. 267 af 25. februar 2021, godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 17 Timepriser 2021 for Fritvalgsordningen
Indhold
Sammendrag
Hvert år skal Kommunalbestyrelsen fastsætte timepris og takst for følgende ydelser, der leveres
af private leverandører:
1. Timepriser på fritvalgsområdet. For hjemmeplejeydelserne praktisk hjælp og personlig
hjælp.
2. Transport af kost. Levering af kost til borgeren i privat hjem (det er kun selve
transporten).
3. Vaskeordning. Udførelsen af vask af tøj mm. for borgeren.
4. Mad: Borgerens køb af madservice/færdigretter.
For ydelserne 3 og 4 er der en egenbetaling for borgeren. Timepriser og takster er beregnet for
2021 og forelægges til godkendelse.
Baggrund
Borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, har ret til at vælge den leverandør, borgeren
ønsker. Det frie valg drejer sig om praktisk hjælp, personlig hjælp eller madservice.
Kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med de leverandører, der er kvaliﬁcerede til at løse
hjemmehjælpsopgaverne. Ballerup Kommune skal indgå kontrakt med mindst to leverandører,
hvor kommunen selv kan være den ene. Alternativet er, at Kommunalbestyrelsen udsteder et
fritvalgsbevis til borgeren. Borgeren kan så selv frit på markedet købe den hjemmehjælp, som
borgeren er visiteret til, og Ballerup Kommune betaler.
Det frie valg kan Kommunalbestyrelsen skabe ved at anvende KL's beregningsmodel (KL's
godkendelsesmodel) eller ved at gennemføre et oﬀentligt udbud. I Ballerup Kommune anvendes
godkendelsesmodellen.
Godkendelsesmodellen er beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts
2010 (ændret den 5. januar 2012).

Den private leverandør skal betales af Ballerup Kommune for hver time leveret til borgeren.
Derfor skal Kommunalbestyrelsen beslutte en timepris.
Timepriserne beregnes på grundlag af årets budget og skal igen efterprøves, når årets
regnskab foreligger. For så vidt angår timepriserne for madservice, levering af dagligvarer og
tøjvask til hjemmeboende reguleres disse årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.
Sagsfremstilling
Timepriser til privatleverandører
Timepriserne svarer til de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der er forbundet med drift
af den kommunale leverandørvirksomhed.
I beregningsgrundlaget indgår:
Budgettet for 2021
Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.)
Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver)
Timer som Ballerup Kommunes hjemmepleje har leveret i 2020.

(i kr.)

2019

2020

2021

Timepris for en normaltime for praktisk hjælp

366

383

375

Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider)

371

393

383

Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider)

458

452

460

Note: Ingen egenbetaling.
Fra og med 2019 bestemmes timepriserne efter en ny beregningsmodel og metode. Den tager
fx udgangspunkt i den faktiske lønmedian inden for de forskellige personalegrupper på
fritvalgsområdet i Ballerup Kommunes Hjemmepleje. Den ny model i 2019 betød et brud med
den tidligere beregningsmetode fra 2018 og tidligere år (jf. Social- og Sundhedsudvalget den 5.
maj 2020 Punkt 2).

Med den nye beregningsmodel er der skabt gennemsigtighed med timepriserne, og
beregningsresultater lægges åbent frem for alle leverandører. Ballerup Kommune følger fortsat
fuldt ud principperne i godkendelsesmodellen, som ligger til grund for, hvordan timepriser på
fritvalgsområdet skal opgøres.
Levering af dagligvarer

Pris. pr. levering af dagligvarer
(i kr.)

2019

2020

2021

Levering til private borgere

83

124

124

Noter: Prisen er gennemsnitlig, da leverandørerne har diﬀerentierede priser.
Taksten reguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Ingen ændring i indeks fra
december 2019 til december 2020. Derfor uændrede priser i 2021.
Vaskeordning
Pris pr. levering af vasket tøj:
(i kr.)

2019

2020

2021

Hver anden uge, 1-8 kg

215,58

219,65

221,63

Hver anden uge, 1-12 kg

259,30

264,20

266,58

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.
Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling:
(i kr.)

2019

2020

2021

Pr. måned

195

200

204

Madservice
Madservice har i samarbejde med Herlev Kommune været i udbud i 2018. Kostprisen er fra den
1. april 2018 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. Der var kun en
leverandør, der bød. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.
Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost. Borgerne vil
fortsat have mulighed for valg af en biret som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 13,00 kr. i
2021.
Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor
mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være ﬂere kørsler pr. uge. Køber en
borger ﬁre portioner mad eller derover, skal der udbringes to gange ugentlig.

(i kr.)

2019

2020

2021

Kostpris for en hovedret kølemad

63,17

63,47

63,77

Kostpris for en diætportion kølemad

80,25

80,63

81,02

Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. april, jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks, hvilket
svarer til den maksimale prisstigning.
Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling:
(i kr.)

2019

2020

2021

Pr. leveret portion

52,00

52,00

53,00

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser. De ændrede prisforhold vurderes at kunne indeholdes i
nuværende budget. Der vil foregå en tæt opfølgning.

Bilag
0 bilag

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Voksne og Sundhed indstiller, at
1. Beregnede timepriser for 2021 for personlig og praktisk hjælp godkendes.
2. Taksten for 2021 for transport af kost godkendes.

3. Takster og borgernes egen betaling for 2021 for vask og mad tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-05-2021
Indstilles til godkendelse med de på mødet faldne bemærkninger.
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 18 Faglige tilsyn i 2020
Tidligere behandling
Social- og Sundhedsudvalget den 2. juni 2020 Punkt 4

Indhold
Sammendrag
Konsulentﬁrmaet Evidentia har i efteråret 2020 foretaget uanmeldte tilsyn på de enheder, som
leverer indsatser efter servicelovens § 83 (Personlig og praktisk hjælp) og § 86 (Genoptræning
og vedligeholdelsestræning). Tilsynsdatoerne kan ses i bilag.
Konsulentﬁrmaet udarbejder efter hvert tilsyn en tilsynsrapport samt en årsrapport (se bilag).
Samtlige rapporter har løbende været sendt til orientering i Social- og Sundhedsudvalget samt i
Seniorrådet og Handicaprådet, ligesom rapporterne løbende er lagt på Ballerup Kommunes
hjemmeside og enhedens egen hjemmeside.
Baggrund
Ifølge lov om social service § 151 skal Kommunalbestyrelsen sikre, at der i forbindelse med
tilsyn vurderes, om ydelser tildelt efter § 83 (Personlig og praktisk hjælp) og § 86
(Genoptræning og vedligeholdelsestræning) løses i overensstemmelse med gældende
kvalitetsstandarder.
Det faglige tilsyn benytter en vurderingsskala, som Socialtilsynet har udarbejdet. Der gives en

score fra 1 til 5.
Enhederne bliver vurderet i forhold til en række indikatorer inden for hvert tema.
Temaerne er:

Målgruppe, metoder og tilgang
Dokumentation
Personlig pleje og praktisk hjælp
Anerkendelse, inddragelse og indﬂydelse
Aktiviteter
Mad og måltider
Organisation og ledelse
Fysiske rammer og miljø
Magtanvendelse (fokusområde i 2020).

Indikatorerne beskriver det forventede faglige indhold af indsatserne til borgerne.

Tilsynet baserer sin vurdering på baggrund af indsamlede data.

Data består af:

Interviews med leder, medarbejdere, borgere og pårørende
Observationer af fysiske rammer og interaktion mellem medarbejdere og borgere
Gennemgang af eksempler på dokumentation og andet skriftligt materiale.

På baggrund af de indsamlede data vurderes det, i hvilken grad enheden lever op til den
enkelte indikator.

Temascorer indsættes i en ﬁgur (spindelvæv) (se bilag), der giver et godt visuelt billede af den
samlede kvalitet for enheden.

Hvert tema vurderes efter følgende skala:

Opfyldt i meget høj grad (5)
Opfyldt i høj grad (4)
Opfyldt i middelgrad (3)
Opfyldt i lav grad (2)
Opfyldt i meget lav grad (1).
Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. marts 2019 en Procedure for behandling af
tilsynssager. Af Proceduren fremgår det, at alle tilsynssager for det foregående år præsenteres
for Social- og Sundhedsudvalget i løbet af første kvartal. Forud for præsentation i Social- og
Sundhedsudvalget har tilsynssagerne været behandlet i Handicaprådet og Seniorrådet.

Den samlede vurdering af de faglige tilsyn på enhederne er overordnet, at:

Alle enheder er velfungerende og leverer serviceydelser af god kvalitet til borgerne i
overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder. Borgere og pårørende udtrykker
stor tilfredshed med ydelserne.
Borgere og pårørende oplever det som en tryghed, at de kan få den hjælp, som de har
behov for.
Medarbejdere og ledere kan redegøre relevant og med engagement for de indsatser, de
leverer. Alle kan, på et tilfredsstilende fagligt niveau, reﬂektere over deres handlinger.
Alle enheder har stort fokus på forebyggelse af magtanvendelse. Der tages relevante
initiativer, hvor der er udfordringer.
COVID-19-situationen er håndteret meget tilfredsstillende på enhederne.
Alle enheder har udarbejdet handleplaner på de uanmeldte faglige tilsyn. Handleplaner bliver
udarbejdet på alle temaer, som får en score under 5 (se bilag). Der vil ske en løbende
opfølgning på handleplanerne i det kommende år.
Sagen har været til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
30 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Voksne og Sundhed, indstiller at
1. Præsentationen af de faglige tilsyn foretaget i 2020 af Evidentia samt høringssvar fra
Seniorrådet og Handicaprådet tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-05-2021
Taget til efterretning med denne bemærkning: Social- og Sundhedsudvalget beklager, men har
forståelse for, at Handicaprådet ikke har afgivet høringssvar.
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 19 Erhvervs- og Vækstpolitik
Tidligere behandling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. marts 2021 Punkt 3

Indhold
Sammendrag
Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025 har været i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Teknikog Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget i april 2021 med
henblik på at udvalgene kunne tage stilling til ændringer i politikken, foranlediget af første
høringsrunde i udvalgene. Det indstilles at Erhvervs- og Vækstpolitikken vedtages endeligt.
Baggrund
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket, at det oplæg, som foreligger på nuværende
tidspunkt sendes i høring i alle stående udvalg.
Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstpolitikken skal justeres, og har i to omgange været i høring i Teknik- og
Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og
Fritidsudvalget har haft følgende bemærkning:
Kultur og Fritidsudvalget er overordnet enige i Erhvervs- og Vækstpolitikken. Udvalget henstiller
dog til, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overvejer, om iværksætteri skal fylde mere i
politikken.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet ikke at skulle adressere iværksætteri som en
aktivitet i politikken for de næste ﬁre år. Ballerup Kommune er kendt som en erhvervskommune
med mange store virksomheder, og en underskov af mellemstore virksomheder.
Iværksætterkulturen i Ballerup Kommune er ikke udtalt, og derfor har Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget besluttet, at det ikke er en aktiv indsats.
Det gælder dog fortsat, at alle med ønske om at blive iværksættere bliver henvist til
Erhvervshuset for rådgivning i forbindelse med etablering af egen virksomhed. Det er en ydelse
Ballerup Kommune har benyttet sig af i rigtig mange år, og som iværksætterne er meget
tilfredse med.
Administration har udarbejdet en tids- og procesplan til færdiggørelse af Erhvervs- og
Vækstpolitikken.
Tids- og procesplan frem til vedtagelse af politikken:
Erhvervs- og Vækstpolitikken behandles således:
11. maj 2021 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
25. maj 2021 Økonomiudvalget
31. maj 2021 Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at
1. Erhvervs- og Vækstpolitikken 2021-2025 godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 11-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 20 Rammeaftale på danskuddannelsesområdet i
hovedstadsområdet
Indhold
Sammendrag
KKR-sekretariatet har som opfølgning på et lovkrav om at udarbejde rammeaftale på
danskuddannelsesområdet, udarbejdet et udkast til rammeaftale for kommunerne i KKR
Hovedstaden. Kommunaldirektørkredsen har tiltrådt udkastet. Udkast til rammeaftale
fremlægges til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets orientering.
Baggrund
Som en del af reformen af danskuddannelserne fra 2017 blev der indført krav om, at
kommunalbestyrelserne mindst hvert fjerde år, første gang senest den 1. juli 2021, skal indgå
regionale rammeaftaler om danskuddannelse. Aftalerne indgås i regi af de
fem Kommunekontaktråd (KKR).
Rammeaftalen på danskuddannelsesområdet skal i henhold til bekendtgørelse nr. 1.089 af
26/6/2020 stk. 2: 1) Beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og
den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget 2) Beskrive mulighederne for
tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, fx fælles udbudsrunder.
Rammeaftalen kan endvidere behandle udvalgte temaer inden for danskuddannelsesområdet
som fastsat af udlændinge- og integrationsministeren (jf. stk. 3 i bekendtgørelsen).

Sagsfremstilling
Det udarbejdede udkast til rammeaftale afdækker kursistudviklingen på
danskuddannelsesområdet i hovedstadskommunerne og kortlægger, hvilke udbydere
kommunerne benytter. Derudover behandler aftalen følgende tre temaer, som ministeriet har
fastsat: Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse; Det pædagogiske tilsyn og; Udbud af
danskuddannelse med særligt fokus på undervisningens kvalitet.
Fra ministeriets side er formålet med rammeaftalen bl.a. at sætte fokus på kommunernes
muligheder for at samarbejde om at benytte samme sprogudbyder, hvorved det forventes at
opnå et større kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet. Da
hovedstadskommunerne i vidt omfang allerede har iværksat sådanne samarbejder, vurderes
rammeaftalen mindre relevant for kommunerne i KKR Hovedstaden.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at
1. Orientering om udkast til rammeaftale for danskundervisning tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 11-05-2021
Taget til efterretning

Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Taget til efterretning

Punkt 21 Træstrategi
Tidligere behandling
Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2020 Punkt 10
Naturkvalitetsudvalget den 26. januar 2021 Punkt 8

Indhold
Sammendrag
Der er nu udarbejdet et forslag til træstrategi på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets
beslutning fra marts måned 2020.

Ballerup Kommunes træstrategi skal understøtte en helhedsorienteret og professionel
håndtering af træer i hele kæden fra planlægning, over plantning til den daglige pleje.
Baggrund
Indtil nu har der ikke været en samlet strategi, der beskriver Ballerup Kommunes forvaltning af
træer. Naturkvalitetsudvalget indstillede derfor til Teknik- og Miljøudvalget, at der blev
udarbejdet en sådan samlet strategi. På den baggrund bevilgede Teknik- og Miljøudvalget
således midler til udarbejdelse af Ballerup Kommunes første træstrategi i marts 2020.
Sagsfremstilling
Træstrategien beskriver, hvordan Ballerup Kommune vil forvalte kommunens træer.
Træstrategien omfatter ﬁre strategiske mål:
I Ballerup Kommune passer vi på træerne og anerkender deres betydning for mennesker,
natur og klima.
Vi skal have ﬂere og bedre træer. Nuværende og kommende træer skal sikres gode
betingelser. Der ønskes større variation i udvalget af træarter.
Borgerne inddrages i arbejdet med at udpege værdifulde træer. Et værdifuldt træ har
betydning for lokalsamfundet. Et træ kan være værdifuldt i kraft af lokalhistorie, æstetik
eller biologisk værdi. Træer udpeget som værdifulde skal så vidt muligt beskyttes.
Hensynet til træer skal indarbejdes på tværs af administrationen og i alle relevante
arbejdsgange.

Træstrategien sætter rammen for, hvordan vi værdsætter træer, hvordan den samlede pulje af
Ballerup Kommunes træer forvaltes, at der så vidt muligt genplantes lokalt, hvis fældning af
træer er nødvendig, hvordan borgerne inddrages, samt hvordan Ballerup Kommune vil
udarbejde et kommende administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget vil
beskrive retningslinjer for forvaltning af træer i planer, når der graves/anlægges
nær træer, hvordan nuværende træer plejes, og hvordan nye træer skal etableres. Dertil vil
administrationsgrundlaget sætte rammerne for håndteringen af borgerhenvendelser
vedrørende kommunens træer. Det kan fx være henvendelser om skyggegener.
Træstrategien beskriver også træernes værdier for fx lokalhistorie, biodiversitet,
klimaregulering og CO2-lagring. Strategien beskriver også de forskellige niveauer af
træernes formelle beskyttelse.
Som en del af træstrategien udarbejdes en database over de træer Ballerup Kommune drifter
(en såkaldt træregistrant).
I databasen indgår også de værdifulde træer og trægrupper i Ballerup Kommune, og siden
den 1. maj 2020 har alle borgere i kommunen kunnet indmelde sådanne træer i Borgertip. Et
værdifuldt træ kan fx være et særligt smukt, skævt, stort træ, eller et træ med en historie
tilknyttet. Der er indtil nu indmeldt 70 tip, hvoraf 47 er godkendt. Alle tip er blevet screenet for,
om de stod på kommunal grund, om der var en vis alder eller en god historie tilknyttet mv. På
den baggrund har administrationen vurderet hver enkelt indmelding om træet eller trægruppen
skulle opløftes til et værdifuldt træ. Borgernes indmeldinger har givet et uvurderligt materiale til
det videre arbejde med kommunens træer. Værdifulde træer vil i videst mulige omfang blive
prioriteret i Ballerup Kommunes fremtidige drift og planlægning. Muligheden for at indmelde
forslag til værdifulde træer via Borgertip app'en fortsætter frem til udgangen af 2021.
Strategien understøtter Ballerup Kommunes Vision 2029, om at være en kommune med sunde
og grønne rammer for familier, kultur og fritidsliv. Med strategien sikres det, at
administrationen fortsat arbejder med træer ud fra et langsigtet perspektiv, der kan sikre
smukke og store træer til gavn for både mennesker, natur og vores klima.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling
Center for By, Erhverv og Miljø indstiller på vegne af Naturkvalitetsudvalget, at
1. Forslag til Træstrategi for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-05-2021
Indstillingen godkendt. Teknik- og Miljøudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i
Kommunalbestyrelsen, da den har almen interesse.
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Taget til efterretning

Punkt 22 Smørum Ballerup Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 26.oktober 2020 Punkt 16

Indhold
Sammendrag
Smørum-Ballerup Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i oﬀentlig høring i 12 uger.
Der er i høringsperioden indkommet ﬁre høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til
enkelte præciseringer i teksten, som alle er gengivet i Hvidbogen (se bilag). Indsatsplanen for
grundvandsbeskyttelse er udarbejdet i samarbejde med Egedal Kommune. Planen skal danne
en overordnet ramme for den fremtidige grundvandsbeskyttelse i Ballerup Kommune.
Smørum-Ballerup Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse forelægges til godkendelse.
Baggrund
Forslag til Smørum-Ballerup Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse blev godkendt af

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020. Planen har derefter været i 12 ugers oﬀentlig
høring fra den 21. november 2020 til den 12. februar 2021, jf. indsatsplanbekendtgørelsens § 5.
Sagsfremstilling
I høringsperioden er der indkommet ﬁre høringssvar fra henholdsvis HOFOR, Novafos,
Miljøstyrelsen og en privat lodsejer i Egedal Kommune. Høringssvarene omhandler primært
enkelte speciﬁceringer og afklaringer, samt forslag til tilføjelser til tekst om en speciﬁk
kildeplads. Det har givet anledning til mindre formuleringsændringer og præciseringer, der er
indarbejdet i indsatsplanen. Det gælder fx forudsætninger for beregning af
nitratudvaskning. Høringssvar og hvidbog kan ses i bilag
Smørum-Ballerup Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse indstilles nu til endelig godkendelse i
revideret form jf. indsatsplanbekendtgørelsens § 6. Forelæggelse til godkendelse sker parallelt i
Egedal og Ballerup Kommune.
Planen kan læses digitalt her: https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/29#/
Indsatsplanen dækker området omkring Smørum, Smørumovre og Hove i Egedal Kommune,
samt hele Ballerup Kommune. Inden for indsatsplanområdet, ligger der i alt 12 fysiske
vandværker og kildepladser (4 i Egedal og 8 i Ballerup).
Indsatsplanen opstiller miljømål for nitrat og pesticider i både Egedal og Ballerup Kommune.

To miljømål i planen omhandler mål for, hvor høj nitratudvaskning fra rodzonen må være i
gennemsnit over en årrække i indsatsplanens indsatsområder og i de
BoringsnæreBeskyttelsesOmråde (BNBO)-arealer, som er omfattet af indsatsplanen.
Et miljømål i planen omhandler mål for, hvor høj koncentration af pesticider i
drikkevandet må være.
Planen gennemgår en lang række indsatser, der kan benyttes, for at målsætningerne i planen
opfyldes. Indsatser skal kun gennemføres, når det er nødvendigt og proportionalt for at opnå
planens målsætninger. Dyrkningsrestriktioner indgår som en mulig indsats på arealer i hele
indsatsplanområdet, både indenfor og udenfor BNBO.
Pålæg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 26 a, om rådighedsindskrænkninger eller andre
foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige
drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider, kan kun pålægges den
enkelte ejer, når foranstaltningen er nødvendig for at opfylde målet med indsatsplanen, jf.
indsatsplanbekendtgørelsens § 7.
Lodsejere, som bliver berørte af eventuelle rådighedsindskrænkninger, er berettiget til fuld
erstatning. I Ballerup Kommune er der få og små privat ejede landbrugsarealer, som ligger
indenfor BNBO, mens kommunen ejer størstedelen af den landbrugsjord, der er i omdrift
indenfor BNBO.

Hvis det skulle vise sig, at der er behov for en indsats, vil administrationen forelægge
oplysningerne politisk med henblik på at få bekræftet, at der kan pålægges
rådighedsindskrænkninger i det konkrete tilfælde, såfremt andre og mindre indgribende
indsatser er utilstrækkelig.
Politisk ”påbudsvilje”, i konkrete sager, kan medføre skattemæssige fordele for den
pågældende lodsejer, hvis denne fx ønsker at indgå en frivillig aftale med vandforsyningen om
dyrkningsrestriktioner på arealer, hvor det i overensstemmelse med indsatsplanens faglige
grundlag kan have grundvandsbeskyttende eﬀekt.
Vedrørende BNBO oplyses i øvrigt, at administrationen er i gang med at risikovurdere
størstedelen af BNBO-arealerne i Ballerup Kommune. Resultaterne af risikovurderingerne, samt
en handleplan, forventes fremlagt politisk i begyndelsen af 2022.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at
1. Smørum-Ballerup Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-05-2021

Udsættes
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 12-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 23 Etablering af lovpligtige elmålere anlægsregnskab
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 16

Indhold
Sammendrag
Arbejdet vedrørende projekt nr. A650015 Elmåler er afsluttet. Anlægsregnskabet indstilles til
godkendelse.
Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2019 blev der frigivet 2,8 mio. kr. til
projekt nr. A650015 Elmåler, til opgradering af vejbelysningsskabe i 2020, således at den
kommende lovgivning på området, der trådte i kraft den 1. januar 2021, overholdes.
Sagsfremstilling
Ballerup Kommune har fået udskiftet/ fjernet eksisterende vejbelysnings- og nedsikringsskabe
og har fået etableret nye målerskabe, således at den gældende lovgivning på området
overholdes på gadebelysningsanlægget på oﬀentlig vej i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Anlægsregnskab
Projektets samlede rådighedsbeløb 2.800.000 kr.
Projektets samlede bevilling

2.800.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.782.065 kr.

Mindreudgift

-17.935 kr.

Mindreudgift i procent

0,6 %

Bilag
0 bilag

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at
1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A650015 Elmåler godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 24 Ombygning på materielgården på Ågerupvej til
Hjælpemiddelcentralen - anlægsbevilling
Tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 Punkt 28

Indhold
Sammendrag

Der er samlet bevilget 5,5 mio. kr. til A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej. Arbejdet viser
sig at blive 1,5 mio. kr. dyrere som følge af, at der ved udgravning til fundament til den nye
halbygning er fundet byggeaﬀald, som skal ryddes op og bortskaﬀes, samt at jorden er af en
sådan karakter, at der skal graves dybere og laves ekstra fundering. Det foreslås derfor, at der
gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af projektet, og at bevillingen
ﬁnansieres af en fremrykning af midler fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2020 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til
om- og tilbygning på Ågerupvej 84, således at forholdene på Ågerupvej kunne ombygges til at
imødekomme Hjælpemiddelcentralens behov. Den 30. november 2020 bevilgede
Kommunalbestyrelsen yderligere 1 mio. kr. til projektet for at imødekomme ønsker fra
brugerne om at optimere forholdene yderligere.
Sagsfremstilling
I forbindelse med ﬂytningen af Ballerup Kommunes Hjælpemiddelcentral fra Energivej til
Ågerupvej pågår der en om- og tilbygning på Ågerupvej, således at forholdene kan
imødekomme Hjælpemiddelcentralens behov. Ombygningen af den eksisterende hal er
afsluttet, og der er etableret gode faciliteter til vask og reparation af hjælpemidler. Parallelt er
arbejdet med tilbygning af en ny lagerhal opstartet. I forbindelse med gravearbejdet til
fundamentet er administrationen blevet opmærksom på, at jorden rummer byggeaﬀald fra en
tidligere byggesag, før ejendommen blev købt, hvilket betyder, at den forurenede jord skal
ryddes væk og bortskaﬀes efter gældende regler. Derudover er jorden ikke bæredygtig i forhold
til at understøtte den nye halbygning, hvorfor det er nødvendigt at lave ekstra fundering for
dele af hallen. Administrationen vurderer, at ekstraarbejderne beløber sig til i alt 1,5 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed
Projektet har ikke betydning for det fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
På investeringsoversigten er der på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder afsat 30 mio.
kr. i hvert af årene 2022 og 2023 samt 45 mio. kr. i 2024. Det foreslås at ﬁnansiere bevillingen
ved at fremskrive 1,5 mio. kr. fra 2024 til 2021 og frigive midlerne fra projektet til projekt nr.
A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej. Fremrykningen vurderes at kunne foretages uden
risiko for at overskride anlægsloftet i 2021, da der tidligere på året af planlægningsmæssige
årsager er udskudt midler til overslagsårene på andre projekter på investeringsoversigten.
Fremrykninger er likviditetsmæssig neutral, da der er tale om en fremrykning af budgetlagte
midler.
Anlægsbevilling
Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 5.500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder
A650260 Vedligeholdelsesarbejder

1.500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

7.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og aﬂedte driftsudgifter
(mio. kr.)

2021 2022 2023 2024 2025

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 7,0
Aﬂedte driftsudgifter på ramme
60.60 under/efter anlægsprojektet

Bilag
0 bilag

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Ejendomme indstiller, at
1. Der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A650260
Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej, således
at midlerne fremrykkes fra 2024 til 2021.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021

Indstilles til godkendelse

Punkt 25 Renovering af legepladser på skoler, BFO'er og
klubber 2021 - anlægsbevilling
Indhold
Sammendrag
På investeringsoversigten er der afsat 1,25 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A301168 Renovering af
legepladser - Skoler. Center for Ejendomme foreslår, at beløbet primært frigives til
hovedinspektion og de vigtigste sikkerhedstiltag på skoler, BFO'er og klubbers legepladser,
herunder også faldunderlag.
Baggrund
Der er på investeringsoversigten afsat midler, hvert år, til renovering af legepladserne på
Ballerup Kommunes skoler, BFO'er og klubber. I 2021 er der afsat 1,25 mio. kr.
Sagsfremstilling
Midlerne vil dække:
Den årlige hovedinspektion vedrørende sikkerhed, der udføres i andet kvartal af ekstern
legepladsinspektør og endnu ikke er færdigudført - ca. 80.000 kr.
Udbedring af de sikkerhedsmæssige udfordringer, inspektionsrapporten fra ovennævnte
ekstern inspektion anviser - ca. 700.000 kr.
Udbedring af de sikkerhedsmæssige udfordringer, der ﬁndes ved de tre driftinspektioner,
som Ballerup Kommunes egne legepladskonsulenter udfører hen over året - ca. 150.000
kr.
Udbedring af faldunderlag på baggrund af en gennemgang og afrapportering af ekstern
rådgiver, som også er under udarbejdelse - ca. 220.000 kr.
Mindre, nye legepladstiltag ved behov for opdeling i mindre grupper på legepladser på
grund af restriktioner i forbindelse med corona - ca. 100.000 kr.
Da legepladserne anvendes i større udstrækning på grund af corona, sker der et øget slid,
hvilket betyder, at ﬂere legeredskaber end tidligere skal udbedres eller udskiftes. Prioriteringen
af ovenstående tiltag vil ske ud fra en løbende vurdering af de sikkerhedsmæssige
udfordringer identiﬁceret i de eksterne rapporter om henholdsvis legeredskaber og
faldunderlag, udfordringerne identiﬁceret ved Ballerup Kommunes egne tre inspektioner, akut
opståede udfordringer samt behovet for opdeling i mindre grupper på legepladser som følge af
corona. Denne prioritering sker i samarbejde med skoler, BFOer og klubber hen over resten af
året. De anførte beløb på ovenstående tiltag, skal derfor betragtes som grove overslag.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed
Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsninger.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Bevillingen ﬁnansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. A301168 Renovering af legepladser Skoler.
Anlægsbevilling
Bevilling
Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.250.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
A301168 Renovering af legepladser - Skoler

1.250.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.250.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og aﬂedte driftsudgifter
(mio. kr.)

2021 2022 2023 2024 2025

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,25

Aﬂedte driftsudgifter på ramme under/efter
anlægsprojektet

Bilag
0 bilag

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Ejendomme indstiller, at
1. Der frigives en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A301168 Renovering
af legepladser - Skoler til projekt nr. A301166 Renovering af legepladser - Skoler 2021.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 26 Renovering af legepladser på daginstitutioner
2021 - anlægsbevilling
Indhold
Sammendrag
På investeringsoversigten er der afsat 1,25 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A510107 Renovering af
legepladser - Daginstitutioner. Center for Ejendomme foreslår, at disse midler frigives primært
til gennemførelse af de vigtigste sikkerhedsmæssige tiltag, hovedinspektion og faldunderlag på
Ballerup Kommunes daginstitutioners legepladser.
Baggrund
Der er på investeringsoversigten, hvert år, afsat midler til renovering af legepladser på Ballerup
Kommunes daginstitutioner. Der er afsat 1,25 mio. kr. til formålet i 2021.
Sagsfremstilling
Midlerne anvendes til:
Den årlige hovedinspektion vedrørende sikkerhed, der udføres i andet kvartal af ekstern
legepladsinspektør og endnu ikke er færdigudført - ca. 80.000 kr.
Udbedring af de sikkerhedsmæssige udfordringer, inspektionsrapporten fra ovennævnte
ekstern inspektion anviser - ca. 600.000 kr.
Udbedring af de sikkerhedsmæssige udfordringer, der ﬁndes ved de tre driftinspektioner,
som Ballerup Kommunes egne legepladskonsulenter udfører hen over året - ca. 120.000
kr.
Udbedring af faldunderlag på baggrund af en gennemgang og afrapportering af ekstern
rådgiver, som er under udarbejdelse - ca. 150.000 kr.
Udskiftning og udbedring af hegn omkring institutioner, hvor erfaringen viser, at hegn kan
passeres af børn - ca. 200.000 kr.

Mindre, nye legepladstiltag ved behov for opdeling i mindre grupper på legepladser på
grund af restriktioner i forbindelse med corona - ca. 100.000 kr.
Da legepladserne anvendes i større udstrækning på grund af corona, sker der et øget slid,
hvilket betyder, at ﬂere legeredskaber end tidligere skal udbedres eller udskiftes. Prioriteringen
af ovenstående tiltag vil ske ud fra en løbende vurdering af de sikkerhedsmæssige
udfordringer identiﬁceret i de eksterne rapporter om henholdsvis legeredskaber og
faldunderlag, udfordringerne identiﬁceret ved Ballerup Kommunes egne tre inspektioner, akut
opståede udfordringer, behovet for udskiftning af hegn samt behovet for opdeling i mindre
grupper på legepladser som følge af Corona. Denne prioritering sker i samarbejde med
daginstitutionerne hen over resten af året. De anførte beløb på ovenstående tiltag, skal derfor
betragtes som grove overslag.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed
Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsninger.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Bevillingen ﬁnansieres af projekt nr. A510107 Renovering af legepladser - Daginstitutioner.
Anlægsbevilling
Bevilling
Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.250.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
A510107 Renovering af legepladser - Daginstitutioner

1.250.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.250.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og aﬂedte driftsudgifter
(mio. kr.)

2021 2022 2023 2024 2025

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,25

Aﬂedte driftsudgifter på ramme
under/efter anlægsprojektet

Bilag
0 bilag

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Ejendomme indstiller, at
1. Der frigives en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A510107 Renovering
af legepladser - Daginstitutioner, til projekt nr. A510109 Renovering af legepladser Daginstitutioner 2021.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 27 Tingstedet i Måløv - anlægsbevilling
Indhold
Sammendrag
Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015023 Tingstedet i
Måløv - toilet og skur. Midlerne søges nu frigivet.
Baggrund
Der er afsat 0,5 mio. kr. til projekt nr. A015023 Tingstedet i Måløv - toilet og skur. Midlerne er
givet i budgetaftalens punkt 4.4.1 for budget 2021. Opførelsen af toilet og skur er en del af
projektet Vores Tingsted, der oprindeligt ﬁk ﬁnansiering via Borgermillionen i 2015 og 2017. For
Borgermillionens midler er der opført 200 m2 overdækning med borde og bænke samt
bålplads.
Sagsfremstilling

Mange Måløvborgere er glade for Tingstedet, som derfor tilføres ekstra kvalitet ved at etablere
et skur til et depot og toiletfaciliteter. Projektet er baseret på frivillige kræfter, og derfor har der
været en stor grad af borgerinvolvering, udført af frivillige.
Administrationen af Vores Tingsted forestås af en arbejdsgruppe under Måløv Bylaug, som også
har forestået brugerinvolveringen, hvor både spejderne, Måløvhøj Skole og BFO og fritidstilbud
har været involveret.
For de 0,5 mio. kr. skal der opføres en toiletbygning og et skur, sammenhængende under den
eksisterende tagdækning. Der etableres kloak, vandtilførsel og strømføring og samtidig
forberedes der til et udekøkken med kloakering og vand, i overensstemmelse med brugernes
ønsker. I toiletbygningen skal der opføres to toiletter i et frostsikret rum. Beklædningen
udføres i kalmarbrædder for at beholde det naturlige og rustikke udtryk. Belægningen
opgraderes til rådhusbelægning med ﬂiser og shashesten under overdækningen. Projektet
involverer frivilligt arbejde, hvor brugerne selv lægger ﬂiser. Center for Ejendomme forestår
gravearbejde og anlæg af grus, inden ﬂiserne kan lægges.
Driften af skur og toiletbygning er opdelt således, at rengøring af toiletterne sker på frivillig
basis i forbindelse med, at området lejes. Rengøring indgår i lejeudgifterne. Forsyningen af
bygningen sker fra skolen, således at vand, varme og el trækkes fra Måløvhøj Skole, afdeling
Måløv. Der afsættes årligt 0,015 kr. til forsyning. Derudover afsættes der 0,025 kr. pr. år til
vedligehold. Samlet afsættes der 0,04 kr. pr. år til forsyning samt vedligehold af bygningen,
som placeres på ramme 30.30.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed
Projektet har ikke betydning for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Anlægsbevilling
Bevilling
Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og aﬂedte driftsudgifter

(mio. kr.)

2021 2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,5

Aﬂedte driftsudgifter på ramme 30.30 under
anlægsprojektet

2023

2024

2025

0,040 0,040 0,040 0,040

Bilag
1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Ejendomme indstiller, at
1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015023 Tingstedet i
Måløv - toilet og skur.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-05-2021
Udsættes
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 12-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 28 Kamp mod invasive arter - anlægsbevilling
Tidligere behandling
Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2020 Punkt 8

Indhold
Sammendrag
Der er et ønske fra parterne i Aftale om budget 2020 om, at der skal gøres en indsats for
at bekæmpe invasive plantearter, herunder pileurt. Derfor prioriteres 0,8 mio. kr. årligt i 2020
og 2021 fra den eksisterende grønne pulje under Teknik- og Miljøudvalget til indsatsen.
Indsatsen indebærer også en opprioritering af information over for grundejere i Ballerup
Kommune.

Bekæmpelse af invasive plantearter er en lang og sej kamp, hvor viden hele tiden opdateres og
forandres. Administrationen vil i 2021 igen rette fokus mod ﬁre konkrete indsatser.

Administrationen indstiller, at anlægsmidlerne frigives.

Baggrund
Der er i 2020 udført mange bekæmpelsesprojekter af invasiv pileurt, samt registrering af disse
(se bilag). Der er også blevet oprettet en frivillighedsgruppe for bekæmpelse af rød hestehov i
Måløv.

Der er på nuværende tidspunkt et budget til bekæmpelse af kæmpebjørneklo og andre invasive
arter på 778.000 kr. pr. år, som primært bliver brugt på bekæmpelse af bjørneklo og drift af
pileurtprojekter fra 2020. En mindre del af budgettet bruges til test af mindre
bekæmpelsesfelter for vild pastinak og armensk brombær. Ud over kæmpebjørneklo, rød
hestehov, invasiv pileurt, vild pastinak og armensk brombær har vi i Ballerup Kommune
registreret bestande af gyldenris.

Sagsfremstilling
De invasive arter udfordrer ønsket om at kunne bruge og forbedre naturområder. I år vil der
blive fokuseret på bekæmpelse af gyldenris i Skovlunde Naturpark. Der er mange større
forekomster, og der vil dels blive udført manuel bekæmpelse i krat og hegn, samt bekæmpelse
ved hjælp af større landbrugsmaskiner, hvor det er muligt. Administrationen vil undersøge
muligheden for at anlægge folde, hvor fårehold kan holde gyldenris nede.

I år vil administrationen fortsat prioritere pileurtbekæmpelse, hvor planten har ødelæggende
indvirkning på veje, broer og bygninger. Der vil derudover stadig være fokus på forekomster
nær private grunde, på kommunale ejendomme og veje.

I 2020 blev der startet en ny frivilliggruppe, som bekæmper rød hestehov langs åen i Måløv.
Igen i år vil Ballerup Kommune understøtte deres arbejde ved frivilligaftener, hvor de frivillige
kan lære mere om bekæmpelsesudstyr og naturgenopretning.

I forbindelse med information til grundejere har administrationen god erfaring med at afholde
kurser for grundejere, der er berørt af bjørneklo. Dette koncept kopieres til kurser med et
overordnet fokus på invasive arter og kurser med mere specialiseret indhold. Disse kurser
henvender sig til driftsledere på større erhvervsarealer, mindre erhvervsejere, boligforeninger
og private grundejere. Der blev i 2020 ikke afholdt kurser grundet corona. I år er
administrationen klogere på, hvordan dette kan afvikles ved hjælp af onlinemøder og møder i
felten indenfor corona-restriktionernes rammer.

Administrationens har igen fokus på ﬁre konkrete indsatser:

Indsats på naturområdet Skovlunde Naturpark
Sikring af arealer tæt på private matrikler, kommunale ejendomme og veje
Støtte til borgernes frivillige indsatser og sikring af åløb i Måløv
Information, i form af kurser i bekæmpelse, til de berørte grundejere samt generel
information til alle om, hvordan de invasive arter kan bekæmpes bl.a. ved borgerbreve og
på sociale medier.
Ud over disse ﬁre større indsatser vil der være andre mindre indsatser på armensk brombær og
vild pastinak, hvor det er nødvendigt.

Der vil også være mere generel information om invasive arter og de projekter, der er blevet
udført i 2020 via sociale medier, avisartikler, nyhedsbreve til erhvervet og direkte breve til
berørte grundejere.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed
Under bekæmpelse af nogle forekomster, vil visse naturområder være utilgængelige.
Bekæmpelsen vil dog sikre den fremtidige tilgængelighed i naturen.

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Anlægsbevilling
Bevilling
Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og aﬂedte driftsudgifter

(mio. kr.)

2021 2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,8

Aﬂedte driftsudgifter på ramme 10.30 under
anlægsprojektet

2023

2024

2025

0,068 0,068 0,068 0,068

Bilag
2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at
1. Der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2021 fra grøn pulje til projekt nr. 020249
Kamp mod invasive arter.

Beslutning
Indstillingen godkendt.med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-05-2021
Udsættes
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 12-05-2021
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: De 0,8 mio kr. frigives fra projektet om Kamp
mod invasive arter og ikke fra grøn pulje. Teknik- og Miljøudvalget bemærker, at indsatsen
med de frivillige ønskes styrket, og sagen drøftes med formanden for Grønt Råd.
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Punkt 29 Naturforbedringspuljen - anlægsbevilling

Indhold
Sammendrag
Der søges om frigivelse af 300.000 kr. til klargøring af fold ved Kildesvinget I Ballerup, med det
formål at forberede folden til helårsgræsning med kvæg. Projektet omfatter udskiftning af hegn,
opsætning af strømtråd, etablering af vand og opsætning af henholdsvis bænk og læskur.
Baggrund
Naturforbedringspuljen er en del af Budget 2021, og den skal udmøntes i dialog med
Naturkvalitetsudvalget og Grønt Råd.
På baggrund af en kortlægning af naturkvaliteten i Ballerup Kommune i 2020, peges der på en
række indsatser, der kan forbedre naturkvaliteten. I folden ved Kildesvinget i Ballerup peges der
på, at helårsgræsning vil kunne fremme naturværdierne. Folden er langt overvejende
domineret af græs, som bortskygger de blomstrende urter, der ellers kunne vokse her.
En anden årsag til de få urter er græsning med får. Fårene har en forkærlighed for blomstrende
urter, og derfor har urterne kun få muligheder for at udvikle og sprede sig, når der græsses
med får. Kvæg er ikke så selektive og spiser gerne græs. I området er der også ﬂere steder
opbygget et tykt lag af vissent græs, som også gør det svært for blomstrende urter at spire.
Dette lag vil kvæget spise i løbet af vinteren, når der ikke er andet at spise. Kvæg vil også give
større forskelle i strukturen end får, i form af fx optrådte tuer og slid på jorden, hvor de går. Alt
sammen til fordel for de plantearter, der har tilpasset sig disse forhold.
På den baggrund er helårsgræsning naturforbedrende. Projektet er anbefalet af både Grønt Råd
og Naturkvalitetsudvalget.
Sagsfremstilling
Der søges om 300.000 kr. til at forberede folden ved Kildesvinget i Ballerup til helårsgræsning
med kvæg. Projektet omfatter udskiftning af hegn, etablering af strøm og vand, opsætning af
strømtråd samt opsætning af henholdsvis bænk og læskur. Desuden skal der etableres et eller
ﬂere ﬂytbare hegn, så græsningstrykket kan styres, og områder kan frahegnes for at skåne fx
jordrugende fugle og ynglende padder.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed
Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og ﬁnansiering
Der er på investeringsoversigten afsat 0,3 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A020254
Naturforbedringspulje.
Anlægsbevilling
Bevilling
Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it
mv.

300.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
A020254 Naturforbedringspulje

300.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og aﬂedte driftsudgifter
(mio. kr.)

2021 2022 2023 2024 2025

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,3

Aﬂedte driftsudgifter på ramme 10.30 efter
anlægsprojektet

0

0,01

0,01

0,01

0,01

Bilag
1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at
1. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A020254 Naturforbedringspulje til projekt nr.
A020258 Naturforbedringspulje 2021 til naturforbedrende tiltag i fold ved Kildesvinget i
Ballerup.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-05-2021
Udsættes
Beslutning truﬀet af Teknik- og Miljøudvalget d. 12-05-2021
Indstilles til godkendelse
Beslutning truﬀet af Økonomiudvalget d. 25-05-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 30 LUKKET Meddelelser
Beslutning
Ingen meddelelser

Punkt 31 LUKKET Brugen af nemlig.com
Beslutning
Nemlig.com har i brev af fredag den 28. maj 2021 godtgjort at de pr. 1. juni 2021 bringer lønog ansættelsesforhold i orden.
Der skrives således ikke ud til de kommunale arbejdspladser om ophør af brug af nemlig.com.
Der skrives til nemlig.com at Ballerup Kommune tager til efterretning at nemlig.com bringer lønog ansættelsesforhold i orden pr. 1. juni 2021, og at Ballerup Kommune vil ophøre med at
anvende nemlig.com hvis nemlig.com mod forventning fremover ikke har orden i løn- og
ansættelsesvilkår.

Punkt 32 Godkendelse af referat (underskriftside)
Beslutningen træﬀes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på
"Godkendt".

Source URL: http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-31-05-2021

