
Det var med bekymring jeg gik til budgetforhandlingerne. Fyldt med gode ideer og ekstra tiltag – 
ligesom alle mine politiske kollegaer. Vel viden, at der jo lå et stort sparekatalog. (Det hænger jo 
sjældent sammen). Man kan så forfalde til blot at tage seler og livrem på, og glemme alt om 
nytænkning. Men jeg synes faktisk at budget 2023 også afspejler visioner om både styrket 
nytænkning og tværfagligt arbejde. 

Budget 2023 for Ballerup viser heldigvis også, noget af den mangfoldighed af partier der er med i 
aftalen.  

Jeg synes, vi har formået at spænde et sikkerhedsnet ud og således undgået de store besparelser 
på store del af de fleste områder. Og så er jeg i den tro, at vi også har fået åbnet op for det, der på 
sigt, er til gavn for alle, og samtidig kan spare på udgifterne. 

Jeg er tilfreds med, at vi med budgetforliget får styrket arbejdet omkring natur og grøn omstilling 
samt trivsel hos børn og unge, udsatte og forbyggende arbejde, tilført ressourcer til det specialiseret 
område samt at vi får prioriteret nogle strategiske indsatser indenfor økonomi, FN's verdensmål, 
samt erhvervslivet.  

Specielt gældes jeg over: 

• At dagtilbuddene og folkeskolen undgår store besparelser og der afsættes lidt ekstra til børn- 
og ungeområdet.

• At der sættes fokus på mistrivsel hos børn og unge, et område som har været gevaldigt
stigende indenfor de sidste år (I går kunne man bl.a. høre at der nu er forsker der i den grad
råber rødt flag, indenfor gruppen 17-25-årige).

• Indsats på udsatte både unge og voksne samt forebyggende arbejde på omkring udsatte
(det er alt alt for dyrt at lade stå til, der skal indsats nu).

• SSP-indsatsen og det forebyggende arbejde mod misbrug af nikotinprodukter, hash,
lattergas, stoffer og alkohol mv. hos børn og unge. Herunder et tværfagligt arbejde, så
opgaven kan løftes på alle punkter.

• Styrkelse af samarbejdet mellem hospital, praktiserende læger og kommuner, så borgerne
oplever sammenhæng, kontinuitet og tryghed i den samlede sundhedsindsats. Herunder
også med fokus på psykisk syge.

• Klippekort bibeholdes, så vores ældre kan få en lille smule personlig velværd, og som er
afgørende for et godt ældreliv.

• At Verdensmålene er sat på dagsorden.

• At der afsættes økonomi til klima og grøn omstilling, herunder mål for CO2, forstærket
indsats for at opnå mål, flere vedvarende energikilder, klima indføjet i lokalplaner samt nye
boformer bl.a. tiny houses som vinder frem både hos unge familier, men også for andre
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grupper, hvor det at bo små og godt i kombination med eksempelvis et fællesskab, med 
naturen omkring kan tænkes ind. 
 

• En byggebox i Kildedal, hvor der etableres undervisningsforløb for skolebørn og arbejder 
med skolens fag i byggebranchen, med udgang i at netop Kildedal sætter fremtidens obs på 
miljørigtigt og CO2 rigtigt byggeri, og med naturen i højsæde.  
 

• Økonomi til at fremme indsatsen for erhverv og uddannelse. 
 
Mangler jeg noget: 
Uha ja, det gør jeg, som alle partier gør! Men vi er enige om, til tider at være uenige. Dog er jeg 
sikker på, at vi skal nok komme derhen ad i fremtiden.  
 
Jeg vil gerne takke: 
Alle mine politiske kollegaer, der gav mig mulighed for at være del af og med i budget 2023, og den 
fantastiske opbakning jeg har fået undervejs. Dette gælder også fra Venstre, som har valgt at så 
udenfor aftalen.  
 
Et helt unikke bagland, der i den grad har knoklet for at samle alle trådene. At vi som politiker kan 
sidde kl. sent aften og sige, om to dage??? Naaaj kan vi ikke få det i morgen? Og sådanne ting 
lykkes, kræver folk der vil og brænder for at løfte en opgave. Så tusinde tak til Eik Møller og staben 
bag. 
 
Alle der gav sig tid til et høringssvar, gæster her i dag så og mine vælger, der siden jeg blev valgt 
ind, har støttet og bakke op om mine mange forskellige beslutninger gennem min korte tid som 
politiker. Jeg håber også, at de kan se, at jeg arbejder 100% for de ting de satte deres kryds ved. 
(og så min mand, som i den grad har været der, foran, bagom og hele tiden – og som jeg elsker til 
stjernerne og tilbage igen).  
 
”Livet,  
Livet er vores, for at vi alle sammen skal passe på hinanden og naturen omkring os”. 
 

           


