
Den 10. oktober 2022 
 
Ordføretale  
Enhedslisten Ballerups Gruppeformand, Stine Rahbek Pedersen,  
 
Budget 2023 indeholder besparelser og gode tiltag  

• i Enhedslisten er det sådan at vi stemmer imod enhver forringelse og for enhver 
forbedring.  

 
Enhedslisten indgår i budgetaftale 2023 selv om der er rammebesparelsen på 13 mio kr. på 
administrative arbejdspladser.  
 
En ramme besparelse på 10 mio. kr. på hele vores organisation. Det er en rammebesparelse, der 
både fjerner penge fra Rådhuset og fra velfærdsinstitutioner som skoler og plejecentre, så det er et 
hårdt budget for administrationen. Fordi de både rammes af de 13 mio kr. og derudover yderligere 
af de 10 mio. kr. de 10 mio. kr. er en videreførelse af en rammebesparelse der er forhøjet på 8. Mio. 
Kr 
 
Derudover kommer nogle besparelser jeg vil komme ind på senere mm samt 0.5 mio. kr. på 
bibliotekerne næste år. 
 
Fastholdelse af velfærdsuddannede 
Vi vil prioritere fastholdelse og rekruttering af pædagoger, Sosu´er og andre velfærdsuddannede, 
det er der afsat 8 mio kr. til. Så selv om vi sparer 10 mio. kr. der også rammer velfærdsinstitutioner 
som skoler, Klubber, plejecentre mm ja så investerer vi altså også 8. Mio. Kr. I fastholdelse af de 
hverdagseksperterne der er på netop disse arbejdspladser. 
 
Dagtilbud  
Når man trækker fra og lægger sammen så går dagtilbud ud af budgetforhandlinger uden 
besparelser og det giver rigtig god mening da vi ved, at de penge vi investerer i de helt små børn er 
de bedst investerede. Det har været helt afgørende for os i enhedslisten, at vi dermed fastholder de 
forbedrede normeringer for de er et skridt på vejen hen til de minimumsnorneringer, vi mener er 
nødvendige med en voksen til tre vuggestuebørn og en voksen til seks børnehavebørn.  
 
Vi skal give tid til kerneopgaven ved at afbureaukratisere  
Enhedslisten er udelukkende gået med til rammebesparelser fordi det er skrevet ind i budget 2023, 
at der samtidig skal gennemføres en dedikeret proces for, at frigøre tid fra bureaukratiske processer 
og opgaver så vi på den måde kan give frihed og tid tilbage til organisationen.  
 
Frigive tid 
Ved at identificere de opgaver der kan stoppe, kan vi frigive tid til og med børn, unge, voksne og 
ældre - tid til faglighed og til til at løse opgaven, udvikle projektet, implementere ….  
Tid til det der er vigtigt nemlig tid til og med børn, unge, voksne og ældre - tid til faglighed og tid 
til at løse opgaven, udvikle projektet, implementere …. 
 
Fjerne opgaver  
Det skal handle om at identificere de opgaver, der kan ophøre og fjerne bureaukrati  



Vi ved fra utallige møder med ansatte, TR med flere, at der går virkelig meget tid til at løse opgaver 
der opleves meningsløse. Eksempelvis når alle daginstitutionsbørn skal sprogscreenes uanset at den 
faglige pædagogiske vurdering er, at det er uden grund, at der skal udfyldes overgangsskemaer for 
samtlige børn når de går fra Daginstitution til skole uanset om det er den faglige vurdering at barn 
eller familien har behov for det. Vi skal give hverdagseksperterne handlerum til at bruge deres 
faglighed i hverdagen, på at løse de udfordringer der er i stedet for, at gøre præcist det samme - for 
så får ingen det de har brug for. 
 
Mødekultur 
Igennem de seneste år har jeg hørt hvordan medarbejdere beskriver timelange møder, der trækker 
ressourcerne ud af hverdagen i skolen, klub, jobcenter, møder der lige så godt kunne være blevet 
erstattet af en mail, fordi der kun var envejskommunikation. Dertil kommer mødeformer hvor 10-15 
fagpersoner skal sidde omkring et bord til lange møder om mennesker med udfordringer. Møder der 
nemt udskydes fordi det er svært at samle så mange mødedeltagere og en mødeform det kan være 
svært at være i for mennesker der i forvejen har det svært. Det er i den grad på tide at vi ser på om 
tiden bruges rigtigt. 
 
Arbejdsro  
Stop and go økonomi er dyrt i frustrationer og spildt tid. Derfor har vi en afsat 15 mio. kr og det er 
rettidig omhu da energipriserne stiger og inflationen fortsætter. På den måde kan vi forhåbentlig 
undgå at skulle lave opbremsninger i 2023. Økonomiske opbremsninger er nemlig virkelig 
frustrerende og dyre, for når et projekt er klart efter ugers arbejde, et udbud kan skydes afsted eller 
en ny opgave kan implementeres ja så kan det have kostet rigtig mange medarbejdertimer og de går 
helt eller delvist tabt når vi i Kommunalbestyrelsen vedtager et indkøbs eller udgiftsstop.  
 
Klima 
Klimaet er den største trussel mod vores fremtid, og i Ballerup Kommune skal vi tage klimaansvar. 
Jeg er glad for, at vi er enige om at afsætte finansiering til Klima- og Miljøudvalgets ambitiøse 
målsætning om mindst 85 % CO2-reduktion inden 2030 for alle aktiviteter i Ballerup Kommune. Vi 
skal have en årlig status, hvor vi forhøjer målet, hvis det kommer ny teknologi eller nye muligheder. 
På den måde kan vi sikre os at vores klimaplan hele tiden er ambitiøs.  
 
Klima i Lokalplaner 
Klima indgår i lokalplaner når dette bliver muligt i lovgivningen, det er utroligt vigtigt for vi ved at 
netop byudvikling er en af de ting der er allermest CO2 belastende.  
 
Fjernvarme 
Fjernvarme er en af de vigtigste indsatser for at reducere CO2 udledning i kommunen og derfor er 
det virkelig godt at vi nu går fra 1 medarbejder der varetager hele klima og varmeplanen til at der i 
2023 ansættes en medarbejder til udrulning af fjernvarme. 
 
Solceller og energifællesskaber 
Energikrisen er over os og det er vigtigt at vi etablerer solceller og anden vedvarende energi hurtigt, 
med så effektive metoder og god økonomi som muligt, derfor er jeg glad for at vi har indskrevet 
energifællesskaber i vores aftale, da det at anlægge storesolcelleanlæg er bedre økonomisk end at 
anlægge en masse små.  
 
Klima på bundlinjen 



Vi kommuner køber samlet set den største mængde varer i Danmark, derfor er det også vigtigt at vi 
stiller krav om, at CO2 indgår på lige linje med økonomi i det materiale vi politikere bliver 
præsenteret for. Krav der nu er en del af budgetaftalen på større anlæg, større indkøb af 
transportmidler og ved ejendoms- og energirenoveringsprojekter. Her skal der fremover foretages 
en klimavurdering af CO2-effekt samtidig med de økonomiske konsekvenser Klima på bundlinjen.  
Klima på bundlinjen er samtidig med i vores indsatser i klimahandleplanen, vi netop har sendt i 
høring. Så jeg er virkelig godt tilfreds med at vi nu både ser på de helt store udledninger og med de 
mange mindre indkøb. 
 
Vi planter træer der binder CO2 
Vi skal binde så meget CO2 som muligt i kommunen ved at plante træer derfor er det nødvendigt at 
finde ud af hvor vi kan lade områder springe i skov. Vi kan nemlig ikke bare lade alle vores marker 
udvikle sig til skov for så ville vi miste den lysåbne natur, der også er værdifuld.  
 
Vi skal holde drivhusgasserne i jorden med udtag af lavbundsjord 
Vi skal holde på de drivhusgasser, der allerede er i jorden og derfor skal vi have gennemgået 
kommunens arealer i forhold til mulige lavbundsjorde, hvor vi kan udtage lavbundsarealer af 
byudvikling eller landbrug og i stedet lade arealerne oversvømme.   
 
Genbrug skal udbredes og udviklers  
Vi skal genbruge mere i det små, understøtte at fx daginstitutioner kan få hjælp til at købe brugt 
legetøj, sætte endnu mere fokus på at vi skal genbruge møbler og så skal vi have fat I de helt store 
CO2 syndere - som byggematerialer. Derfor skal vi nu finde en model for direkte genbrug på 
genbrugsstationen.  
 
Jeg er rigtig glad for at vi er sammen om klimaindsatserne 
Jeg har stille og roligt talt med alle de partier, der ikke har borgmester posten og vi har sammen 
fremsat en række klimaforslag ved budgetprocessens start og jeg er rigtig glad for at de næsten alle 
er med. 
Det fælles fodslag om klima skyldes at jeg I vinter fik jeg en interessant opfordring fra Michael fra 
DF men det vil jeg lade dig om at fortælle.  
 
Vi i de små partier har fundet frem til seks klimaindsatser sammen - ja faktisk var det min 
politikerkollega Michael Jensen i DF der tog initiativ til, at vi sammen skulle udvælge nogle 
indsatser alle kunne se sig selv I. Og da vi havde udvalgt dem bar jeg dem ganske stille og roligt fra 
parti til parti og justerede vores fælles forslag indtil alle kunne være med. Det lykkedes så vi partier 
udenfor borgesterpartiet fremsendte vores fælles liste med klimaindsater til Jesper Wurtsen som 
indledning til budgetforhandlingerne. Det vil jeg lade Michael fra DF fortælle mere om.  
 
Naturen får et ordentligt løft i budget 2023  
Naturen er prioriteret i budget 2023. I sidste Kommunalbestyrelsesperiode havde vi et 
naturkvalitetsudvalg og her havde vi et særligt fokus på at få styr på hvilken natur der er i Ballerup 
Kommune, for vi havde ikke en kortlægning af den. Vi aftalte at kortlægningen skulle indeholde 
anbefalinger til. hvilke tiltag vi kan igangsætte. Enhedslisten har igennem flere år ønsket, at vi på 
baggrund af naturkvalitetskortlægningen får udarbejdet en naturplan. I budget 2023 har vi afsat 
penge til en naturplan, hvor denne viden omsættes til en samlet plan for at vores natur kan udvikle 
sig med levesteder til sjældne dyr og planter. Der afsættes ligeledes penge til naturforbedringer.  
 



Vild, god natur og flere vilde grønne arealer 
Vi kan skabe gode forudsætninger for, at naturen kan udvikle sig som levested for vilde dyr og 
planter. Det er godt for alle de specialiserede arter, der er truet fordi deres levesteder er væk og det 
er godt for alle os der nyder naturen og glæder os til at se flere summende insekter, smukke 
blomster og dansende sommerfugle. Nu får vi flere vilde grønne arealer, hvor græsset slåes en eller 
to gange årligt så naturen får lov at udvikle sig. Og så laver vi indsatser for naturen i naturparkerne. 
  
Flere daginstitutionsbørn skal have naturoplevelser  
Naturoplevelser, for naturpædagogen i Pederstrup kan slet ikke nå alle de mange henvendelser, hvor 
daginstitutioner gerne vil have naturforløb. og nu får vi en naturplan så vores natur kan udvikle sig 
med levesteder til sjældne dyr og planter.  
 
Hjemtagning tager fart 
Igennem flere år har det været et stort ønske i Ø, at vi i Ballerup Kommune etablerer vores egne 
tilbud til udsatte og sårbare mennesker, der har brug for hjælp for at kunne fungere, trives og 
udvikle sig. Det lykkes nu med to tiltag. 

• Unge med særlige behov  
Vi etablerer vores eget tilbud til unge 16-25 årige, der har behov for træning og støtte for at kunne 
flytte i sin egen bolig.  

• Botilbud for voksne hjemløse 
Det lokale botilbud skal støtte og træne den voksne til at blive klar til at flytte videre i egen bolig 
med eller uden fortsat støtte. 
 
Skæve boliger 
Er nu skrevet ind i budgettet og kan blive realiseret indenfor overslagsårene i samarbejdede en 
almen boligorganisation    
 
Børn med særlige behov er prioriteret i Budget 2023 
Vi investerer i flere klasser i gruppeordningen til børn, der har behov for en anden skoledag. Der er 
afsat penge til at flere børn kan få inklusionstilbud, og jeg håber der er en skole, der vil byde ind 
med at etablere nestlignende klasser, til børn der har særlige udfordringer. Nest klasser er der 
nemlig rigtig gode erfaringer med.  
Samtidig sparer vi 2-3 stillinger på Kasperskolen, det er jeg bekymret over, og derfor er det vigtigt, 
at vi politikere får at vide hvordan besparelsen realiseres og hvad konsekvenserne er, inden næste 
års budgetforhandling.  
 
Godt nyt til os der elsker sport og idræt 
I budget 2023 er det aftalt at vi vil arbejde med en udviklingsplan for Måløv Idrætspark sammen 
med Måløv Bylaug med flere. Udviklingsplanen for Måløv Idrætspark skal have et overordnet mål 
og afdække kapacitetsbehovet. En plan er jo mest interessant hvis den også kan realiseres og derfor 
har vi afsat 
11,5 mio. kr. frem til 2025.  
Det syntes jeg er rigtig godt nyt.  
 
Fritidspas til flere børn og unge der vil gå til idræts- og fritidsaktiviteter 
Muligheden for fritidspas skal kommunikeres bedre og ordningen skal udvides nu hvor flere får det 
økonomisk stramt. Fritidspasset giver børn og unge adgang til idræts- og fritidsaktiviteter, når det er 



et problem for familien at betale. Samtidig vil vi undersøges hvad prisen er for at udvide 
målgruppen til op til 18 år.  
 
Tak til Eik, Elisabeth og Mikkel og alle forvaltningen for at have understøttet processen hele vejen 
igennem med lynhurtig assistance når vi havde behov for flere tal og tak til alle gruppeformænd for 
en hård, frustrerende, tidskrævende og rigtig god proces.  
 
Kl og Regeringens Budgetaftale  
Vi skal spare i Ballerup Kommune fordi Regeringen og Kl har indgået en Budgetaftale for 2023 for 
Kommunerne i Danmark. Den ignorere de voldsomme udgiftstigninger, der er på det specialiserede 
område efter Corona. Ignorerer at flere ældre har brug for den nære og dyre hjælp. 96 kommunerne 
står vi med nye klimaplaner og de skal realiseres, alligevel har kommunerne fået begrænset det 
samlede handlerum til anlægsinvesteringer endnu en gang. Enhedslisten stemte som det eneste parti 
i Folketinget imod budgetaftalen for 2023.  
Du kan være sikket på at en stemme på Enhedslisten er en stemme for et reel økonomi til velfærd, 
natur og Kommunernes klimaindsats.  
 
 
Venlig hilsen 
Stine Rahbek Pedersen 
 


