
Den 10. oktober 2022 

 Ordførertale budget 2023 Dansk Folkeparti. 

 

Det hele startede med hjertet oppe i halsen, der var lagt op til besparelser der fik Jensen til at skælve, - ved 
tanken om en besparelse på kærnevelfærden, i den størrelsesorden der var lagt op til. Det var tydeligt, at 
nogle borger kunne sige fra via høringssvar, og komme med andre input, - og tak for det, alt i mens der var 
andre grupper af vores borgere, der ikke kunne give udtryk for deres bekymring, herunder vores seniorer 
og ældre medborgere.  

 

For at give en forståelse af processen vi har været igennem, så var der stillet spørgsmål fra politikerne, der 
når de kom tilbage besvaret, fyldte 284 sider. Sparekataloget fyldte 182 sider og høringssvar fyldte 175 
sider. Vi har siddet i forhandlinger, aften efter aften til meget sent, hvor der er blevet snakket fremtid/nutid 
og ikke mindst Ballerups borgernes ve og vel.  

 

Vi har nu et budget klar, hvor der er noget for alle, og et budget hvor der er aftryk af alle partier, det selv 
om ikke alle er med. Jeg mangler mine venner fra Venstre, Mikael Wandel og Jacob Wøhler Jørgensen, det 
er nu deres vurdering og ikke noget der får mig til at lukke dem ude af snakke, - omkring Ballerups bedste.  

Selvom jeg og Dansk Folkeparti er blevet hørt på mangt og meget i budget 2023, så er der alligevel lidt 
malurt i bægeret. Vi fik igen ikke de skattelettelser vi også bad om, det selv om vi ansøgte om tilskud fra 
staten. Når nu vi ikke kunne få skattelettelserne, så gik undertegnede ned ad en anden vej, den at sikre den 
borgernære velfærd så godt som et mandat kan. 

 

I budget 2023 er der forslag og spareforslag, hvor vi i Dansk Folkeparti, har fået sat vores mærke. Vil her 
remse lidt op.  

 

Servicebussen var igen under pres, er glad for der nu kommer en analyse/evaluering, så vi forhåbentligt 
fremadrettet kan beholde det kørende forsamlingshus. Bussen skal køre de rigtige steder og med de rette 
intervaller, og hvis vi kunne gøre den gratis, så vil Ballerup borgerne have en mulighed for offentlig 
transport, der ville afstedkomme glæde blandt brugerne. 

 

Udflytning af relevante rådhusfunktioner herunder fremskudte sagsbehandlere i boligområder - forslag 
fremlægges og det er mit håb, at vi finder en model der kan gøre det borgernære, borgernært. 

 

AlterG, som er en vægtaflastende træningsform, skal afprøves på et eller flere plejehjem. Det kunne være 
dejligt hvis det viste sig, at man blev mere selvhjulpen af træningen, og derved opnåede en bedre hverdag. 

 



Vi skal kigge ind i hvordan vi kan udvikle en plan for fremtidens plejehjem, her er indretning, teknologi, 
arbejdstilrettelæggelse, bare noget af det der skal kigges på, så vi også i fremtiden har nogle attraktive 
plejehjem for borgerne, og nogle attraktive arbejdspladser for vores medarbejdere. 

 

Ballerup idræts by skal udvikles, det ligger der en klar plan for, desværre sker der ikke rigtigt noget. Jeg 
prøver ihærdigt at få gang i udviklingen, så flere borgere kan benytte vores faciliteter. Der er igen snak om 
det vinterbad og saunagus, jeg på tidligere budget har fået sat midler af til. Grundet inflationen, skal der 
kigge på økonomien igen, og derefter skal der tages stilling til projektets bæredygtighed. Er min 
forventning, at vi selvfølgelig kan få gang i projektet.  

 

Der er sat penge af til et projekt i 2026, der i vores udviklingskatalog for Ballerup idrætsby hedder cykling i 
alle afskygninger, det har jeg bedt om , - som den insisterende udvikler af idrætsbyen jeg nu engang er. Nu 
må vi se om udviklingsstrategien kan holde, ellers må vi skrotte den helt.  

 

Der kommer en bred evaluering af integrationsindsatsen på småbørnsområdet, herunder Sesams rolle og 
opgave i integrationsindsatsen. Børne og Skoleudvalget skal med afsæt heri afdække, hvordan den 
fremtidige integrationsindsats organiseres og udvikles. 

 

Det skal afsøges, om der er interesse for en musikprofil blandt Ballerup Kommunes skoler. Hvor ville det 
være dejligt, hvis der var mod til projektet derude. For musik kan mange ting, det kan bringe os sammen, 
det kan bringe minder frem hos os alle, det kan få os til at le og græde. Så ser muligheder i en musiklinje, 
der ville kunne udvikle skolen på den fornemste måde. 

 

Der kommer en bedre kommunikation, så fritidspas til idræts og fritidsaktiviteter bliver styrket, samt lidt 
flere midler den vej. 

 

Tinyhouse konceptet, skal der arbejdes med. Det er en mulighed for at fremme vores diversitet i 
bygningsmassen, og en mulighed for folk der ikke har behov for store armbevægelser, at bo småt men 
godt. 

 

Skovlunde stationsplads, skal der kigges på, tryghed er opgaven, og her kan der være tale om mere lys, 
overvågning, eller andet der kan komme frem under løsning af de problemstillinger stationspladsen udgør. 
Der går vedholdende rygter om, at stationspladsen er et utrykt sted at opholde sig, samt at pushere i alle 
afskygninger og aldre udgør et stort problem, dette skal vi have gjort op med. 

 



Headspace fortsætter i 2023 og 2024, SSP bliver styrket, klippekortsordningen fortsætter, undersøgelse af 
specialundervisningsområdet, en strategi for bilflåden skal udarbejdes. Besparelser på kærneområder som 
vi havde det virkeligt stramt med, er reduceret eller helt væk. 

 

Den største overraskelse er vel den om Stine Rahbek og Michael Jensen, som satte sig ned og formulerede 
lidt klima & miljøpolitik. Det lovede jeg under valgkampen jeg ville, og lur mig om ikke den udstrakte hånd 
blev taget vel imod. Så jeg lagde kursen til Måløv, og her fik vi skrevet noget meget kompliceret ned til 
nudansk, eller tæt på.  

Vores samarbejde har givet anledning til, at flere gik med i kampen, og der blev arbejdet videre på den 
tekst vi havde lavet. Dette afstedkommer en tanke om, at hvis vi, på trods af forskelligheder, kan 
samarbejde hen over den politiske midte, med forståelse og accept af forskelle, så kan vi faktisk godt gøre 
en forskel. 

Der skal snakkes solceller, elbiler, klimavurderinger af større indkøb om det er transportmidler/ejendoms- 
og energirenoveringsprojekter, cirkulær økonomi. Ja, - der skal generelt snakkes mere fremtid og mindre 
dommedags profetier. Vil gerne takke Stine Rahbek, for det fine samarbejde hen over kaffen, og for at vi 2 
sammen kan noget specielt. Vi kan snakke sammen, selv om vi er på 2 forskellige planeter sådan rent 
politisk. 

 

Hold nu op en budgetproces vi har været igennem, sparekrav så det hylede for ørerne, samt en ny 
kommunalbestyrelse, der var våd bag ørerne. Det har været en lang og hård budgetproces, hvor der ikke 
længere er nogen der kan kalde sig uprøvet. Det har vist sig, at den nye gruppeformandskreds der 
forhandler budgettet på plads, hurtigt fik etableret sig som en robust, snaksalig, chokoladeelskende, 
coladrikkende, gruppe af politikere, der bare vil Ballerup, Måløv og Skovlunde borgerne det bedste. Jeg vil 
takke jer alle, for en god men utrolig lang budgetproces, hvor vi også har haft grinet og drillet hinanden. 
Men det vigtigste er, at vi har accepteret hinandens forskelligheder. Så en stor tak til gruppeformændene. 

 

Vil gerne takke direktionen for et veludført stykke håndværk, i er altid dem der står for skud, når vi politiker 
vil have mere info, flere analyser, flere penge og mere kaffe. Vi har nogle dygtige medarbejder hele vejen 
igennem, og er glad for den tone der bliver slået an i forhandlingslokalerne. 

Vil gerne takke alle vores medarbejdere her på kommunen og decentralt. Jeres input og iver for at gøre os 
politikere bedre-klogere og bevidste om vores politiks konsekvenser for borgerne, er for mig uvurderlig. 

Til sidst en tak Til Borgmester Jesper Würtzen og Gruppeformand Peter Als. I har igen, trods budgettets 
omfang, formået at skabe en god atmosfære i forhandlingerne. Det har ikke været nemt, men nu er vi i mål. 
Tak for jeres forståelse og vilje til at mødes et sted i midten. 

 

Michael Jensen. 

 

Gruppeformand Dansk Folkeparti Ballerup. 



 

 

 

 

 

 

 

 


