
Den 10. oktober 2022 

Budget 2023. Forelæggelsestale Peter Als. 

Alt imens verdensøkonomien har buldret derudaf i første halvdel af 2022, har det 
været svært at være kommune i Danmark og få prioriteret pengene derhen, hvor de 
giver mest velfærd. Og hvorfor så det:  

Det er fordi skiftende regeringer holder kommunernes forbrug i en temmelig stram 
snor, for at der også skal være arbejdskraft og materialer til de øvrige sektorer i 
samfundet.  

Den årlige aftale mellem stat og kommuner handler om at regulere den samlede 
aktivitet i samfundet, så der ikke kommer overophedning af økonomien med 
ukontrollabelt stigende priser og lønninger som resultat. 

Regeringen og kommunerne aftaler hvert år en samlet ramme for kommunernes 
forbrug på servicerammen, som mest er lønninger til de ansatte, og på 
anlægsrammen, der handler om veje og bygninger og vedligeholdelsen af disse. 
Kommunerne aftaler så indbyrdes, hvordan de efter et sindrigt system deler disse 
rammer mellem sig, og dermed fastlægges det, hvor meget hver kommune må bruge 
på servicerammen og på anlægsrammen. 

Når jeg siger, at det kan være svært at være kommune, er det fordi de fleste 
kommuner, i hvert fald os i Ballerup, gerne ville bruge flere penge, end dem vi får lov 
til efter de indgåede aftaler. 

Vi har ved starten af arbejdet med budget 2023 kigget ind i en situation, hvor vi 
skulle spare 57 mio. kroner på vores serviceramme for at økonomien kunne hænge 
sammen, og vi kunne overholde vores aftaler. Og det er ikke sjovt. 

Der er blevet arbejdet intenst med at udarbejde spareforslag, og der er blevet svaret 
på en mængde spørgsmål fra politikerne til vores administration om det ene, det 
andet, det tredje og det fjerde alt sammen med det formål, at se om vi kunne finde 
måder, at bruge pengene endnu bedre på. 

Lad mig lige holde vejret et øjeblik her, og sige en varm tak til hele vores 
administration for det kæmpearbejde, det har været. Tak for jeres indsats! 

Og lad mig samtidig også sige tak til alle samarbejdsparter i kommunalbestyrelsen for 
vores arbejde med budgettet, og for den gode og konstruktive tone i forhandlingerne om 
budgettet. 

 

Men nu til det indholdsmæssige: 

Heldigvis fik vi meget sent i budgetprocessen mulighed for at udvide vores 
serviceramme, så sparemålet blev ikke 57 mio, men nærmere 49-50 mio. 



Det er lykkedes, at få et budget i hus, som både overholder de omtalte rammer, som 
anviser de nødvendige besparelser, og som peger fremad mod en endnu bedre 
Ballerup Kommune. 

Jeg vil sige lidt om børne- og skoleudvalgets område, og overlade det til andre, at 
fortælle om de øvrige dele af budgettet. 

Der er også nok at fortælle om på BSU´s område. For med en kommune i vækst med 
stigende befolkningstal og mange flere børn og unge i de kommende år, er budget 
2023 et rigtigt godt budget. 

 

Stadig flere børn og unge har udfordringer i dagens Danmark, og har brug for 
specialiserede indsatser. Udgifterne til dette er vokset år for år. Vi arbejder intenst for 
at bryde denne udvikling, og adresserer også trivslen i dette budget, men må også 
tilføre ekstra midler i 2023 til området.  

De specialiserede områder, herunder børne- og ungeområdet, tilføres 31 mio. kroner 
ekstra årligt.  

 

Budgettet understøtter arbejdet med mellemformer, og skoleflekspuljen på 5. mio. 
kan fremover bruges mere fleksibelt, så pengene også kan bruges til mellemformer. 
Der sættes også 2,5 mio. af til anlæg i den sammenhæng. 

 

Når vi taler om trivsel og udvikling, skal det også nævnes, at vi i budgettet adresserer 
kvalitet i dagtilbud, som jo er så vigtigt for alle børns trivsel og udvikling. 

 

Og når vi nu er ved dagtilbud, så løser vi med dette budget en lang række 
udfordringer med hensyn til pladssituationen. Lad mig tage dem et ad gangen: 

Der er allerede besluttet byggeri i Skovlunde af ny institution, der poses op til 38 mio. 
til dette, og der er i indeværende år sat penge af til midlertidige pavillonløsninger 
indtil den nye institution står færdig, ligesom der i distrikt Måløvhøj bliver tilført 
kapacitet ved at tage Krumtapbygningen i brug til dagtilbud. På samme måde er der 
sat penge af, 20 mio., til flere pladser i Hedeparken ved Birkegården. 

 

I distrikt Baltorp får vi igangsat en længe ventet opgradering af indskolingen på 
skolen i Rugvænget, hvilket frigiver BFO´bygningen i Kornvænget, som dermed kan 
ombygges til dagtilbud. Der er sat 26 mio. af til indskolingen i Rugvænget og 15 mio. 
til dagtilbuddet i Kornvænget. 

Endvidere er der sat 32 mio. af til en ny daginstitution i Kildedal. 

De nye institutioner skal også bemandes. Der er sat 28 mio. af til flere pædagoger! 



 

 

 

Tilbage til skoleområdet: 

 

Vi har igennem de senere år investeret massivt i indeklima på vores skoler, men vi 
skal ikke hvile på laurbærrene. Derfor sættes der 0,5 mio. kr. af til opfølgning på 
indeklima på skolerne, så vi kan være sikre på fortsat at være i front på dette vigtige 
område. 

 

Der skal findes plads til mange, mange nye skolebørn i Skovlunde i løbet af de 
kommende ti år. Derfor har vi besluttet en større rokade, som skaffer plads til et 
ekstra spor fra 0-9 klasse på Skovlunde Skole afd. Lundebjerg.  

Det betyder, at OI skal flytte over i nyrenoverede lokaler på den Gamle Skovlunde 
Skole på Torvevej, og at Familiehuset skal flytte ud herfra til lokaler med lidt mere 
plads på Parkvej.  

Denne rokade kommer til at koste samlet set 66 mio. kroner i de kommende år, 
hvilket kan lyde af meget, men er virkeligt billigt for at skaffe lokaler til et helt 
skolespor. Skulle der bygges nyt, havde det kostet mindst det dobbelte. 

 

Vi sætter også med dette budget gang i en analyse af vores samlede skolebygninger i 
et 10 årigt perspektiv. Vi skal også på den lange bane have skoler, med plads til alle 
og med faciliteter, der understøtter elevernes trivsel og læring. 

 

Det var en lang opremsning af gode ting på budgettet for 2023. Er der slet ikke noget 
dårligt? Jo, vi har stadig måttet spare små 50 mio. kroner. Nogle områder og nogle 
medarbejdere vil blive ramt. Det er aldrig sjovt. Det ærgrer mig også, at vi ikke kan 
komme i gang med samspal på dagtilbudsområdet. Jeg håber, at det senere bliver 
muligt at fremrykke det til 2024. 

 

Til sidst skal jeg nævne to ting, som ikke kun er på BSU´s område. Vi har kunnet 
forlænge bevillingen til Headspace med yderligere to år, og vi har sat 8 mio. kroner af 
til fastholdelse, uddannelse og rekruttering, som forhåbentligt kan vær med til at gøre 
en forskel på BSU´s område.  

Når vi så også ser på den stærke miljøprofil i dette budget, ja så kan jeg kun anbefale 
det på vegne af den socialdemokratiske gruppe. 

 



Peter Als, gruppeformand for Socialdemokraterne. 


