
Til Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune 

 
Høringssvar fra DJØF Ballerup vedrørende Budget 2023 for Ballerup Kommune 
 
DJØF Ballerup har den 31. august 2022 afholdt bestyrelsesmøde og drøftet et høringssvar 
vedr. budget 2023. DJØF-bestyrelsen i Ballerup Kommune ser med stor alvor på de 
økonomiske udfordringer, som Ballerup Kommune skal håndtere i de kommende år.  

DJØF-bestyrelsen anerkender på den baggrund, at alle skal ”holde for”, når der er behov for så 
store økonomiske indgreb.  

Derfor kan det også undre, når det fremgår af dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde 
den 22. august 2022 (punkt 3), at BFO-området får tilført ca. 2,5 mio. kr. pga. en regnefejl – 
midler som området har fungeret ganske udmærket uden, og som uomtvisteligt ville gøre 
større gavn andre steder. 

 

ØKU-B23-18 Besparelse på administrationen 

Af ovenstående besparelse fremgår det, at der igen i år indgår en administrativ besparelse på 
10 mio. kr. som vil ramme det almindelige administrative personale hårdt.  

Samtidig med, at DJØF-bestyrelsen i Ballerup Kommune anerkender, at alle skal være med til 
at bære byrden af de økonomiske udfordringer, er det dog også nødvendigt at påpege, at det 
er syvende gang på ti år, at en sådan besparelse finder vej ind i budgetforslaget. DJØF-
bestyrelsen undrer sig over, hvor længe ledelsen og politikerne i Ballerup Kommune mener, at 
denne praksis kan fortsætte uden en langsigtet plan, da det er en medvirkende årsag til at 
skabe et dårligt arbejdsmiljø og en mindre attraktiv arbejdsplads.  

Derfor forventer DJØF-bestyrelsen, at der vil være en meget konkret gennemgang af 
besparelsens konsekvenser, herunder ikke mindst ændrede forventninger til servicering af 
ledelsen og politikerne i Ballerup Kommune som vil opleve længere svartider og et større 
behov for at være selvhjulpne. 

Endelig finder DJØF-bestyrelsen, at det er særdeles uheldigt, at de gentagne administrative 
besparelser har fået en klang af ”retfærdighedens pris”, når der skal spares på de store 
serviceområder. 

Afslutningsvis vil DJØF-bestyrelsens gerne bemærke, at de fysiske rammer ikke er tilpasset til 
situationen post-corona, hvorfor det vil være muligt, at finde administrative besparelser ved at 
se på andre områder end på løn. 

 
 
På vegne af DJØF-bestyrelsen i Ballerup Kommune 
 
 
Christian Boe Dalskov 

Tillidsrepræsentant for DJØF  


