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Politisk retning for 

BALLERUP KOMMUNES ØKONOMI 
 
Radikale Venstre kæmper for et GRØNT, FRIT og STÆRKT Danmark. Et 
Danmark, hvor mennesker både kan være dem de er, og være noget for 
nogen. Tillid til egne og fælles muligheder, i et globalt fællesskab, er 
drivkraften i vores tankegang. 

Forud for kommunalvalget 16. november 2021 vil vi give vælgerne i Ballerup 
Kommune reel indsigt i, hvilke principper og prioriteringer vi vil ligge til grund 
for vores økonomiske politik – derfor dette budgetudspil. 

 

En robust økonomi i Ballerup 

Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi, som er et rigtigt godt 
udgangspunkt for at prioritere børn, unge og uddannelse, natur og klima, 
idræt og kultur og et sundt, grønt erhvervsliv endnu højere i de kommende 
fire år. 

Med vores forslag til budgettet understreger vi, at vi vil prioritere 
håndgribelige og mærkbare forandringer på især skole, idræt, daginstitutions- 
og klimaområdet. 

Samtidig er det vigtigt for os at minde om, at ikke alle gode forandringer 
koster noget: Øget borgerinddragelse med reelt åbne processer, bedre 
forvaltning af kontrakter indgået med underleverandører og øget samarbejde 
med fx bygherrer om kvaliteten af nybyggeri – det er eksempler på, at 
udvikling ikke altid koster store summer, men også handler om måde at drive 
kommune på.  

Tænk nyt, som vi siger. 
 

Vores hovedprioriteringer i 2022 

Et grønnere Ballerup 
 

Grøn omstilling kræver lokal handling, og vi kan gøre en forskel gennem 
bæredygtig nytænkning og samarbejde, både når det kommer til indkøb, 
byggeri, energi, transport og lokal infrastruktur. 
  
Naturen er i krise og har brug for en hjælpende hånd, til at blive vild og 
mangfoldig igen. Vi skal bevare vores grønne kiler, parker, byhaver og stier, og 
turde tænke nyt, så den helt vilde natur kommer tilbage. 
 
Vores luft, vand og jord skal være fri for affald, partielforurening, pesticider og 
kemikalier, og vi skal samarbejde på tværs af erhverv, private og kommunens 
egne aktiviteter for at opnå de bedste resultater. 
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Et friere Ballerup 
 

Vi tror på, at alle har lige værd, uanset baggrund. Frie til at forme eget liv og 
have egne meninger. Fri til at skabe, opleve og være en del af fællesskabet i 
det lokale kultur- og fritidsliv, for kulturelle fællesskaber er ikke en luksus, som 
man måske kan få råd til, når alt det andet er betalt. Kultur og fritidsaktiviteter 
har en afgørende værdi i sig selv, som flest muligt skal være en del af. 
 
Vi kæmper for glade børn. Frie til at lege, frie til at lære. Ingen mavepine, når 
der vinkes farvel i vuggestue og børnehave. Det kræver ressourcer til bedre 
normeringer i daginstitutionerne. 
 
Vi kæmper for skoler med faglig udvikling og frihed til lokal nytænkning. Unge, 
der står ved, hvem de er, og tør sige deres mening højt. Uden at angst og 
præstationspres tynger. Det kræver stærke folkeskoler og ungdomstilbud, 
med en engageret, lokal ledelse. 

 
Et stærkt Ballerup 
 

For os betyder stærk, at vi har overskud til at drage omsorg for de svageste, 
støtte udsatte familier, og sikre, at ældre, handicappede og deres pårørende 
får ordentlig hjælp. 
 
Vi vil samtidig styrke samarbejdet om forebyggelse og rehabilitering, så vi ikke 
taber sårbare mennesker på gulvet. 
 
Stærk omsorg kræver god økonomi – derfor har vi også fokus på nye 
arbejdspladser, gode rammevilkår for erhvervslivet og flere lokale 
iværksættere.  
 

Læs mere her: 

Spidskandidat Lars Green Bach skriver løbende om vores konkrete 
politikforslag her: www.larsgb.dk  
 
Facebook:  
Kommuneforeningen og valgprogrammet kan følges på 
www.facebook.com/RadikaleVenstreBallerup 
 
Radikale Venstre Ballerup er også aktiv på den tværpolitiske debatside her: 
www.facebook.com/FremtidensBallerup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.larsgb.dk/
http://www.facebook.com/RadikaleVenstreBallerup
http://www.facebook.com/FremtidensBallerup


 

4 
 

 
Forslag til  

BUDGET 2022 
   

Med vores forslag til budget 2022 viser vi en ansvarlig retning for den 
økonomiske politik i Ballerup Kommune; den vej vi ville gå, hvis vi havde 
flertallet i kommunalbestyrelsen.  
 
Radikale Venstre er ikke en del af Aftale om Budget 2022. Vores eget forslag 
er udarbejde på baggrund af offentlige tilgængelige dokumenter på Ballerup 
Kommunes hjemmeside. Forslaget er dermed også med forbehold for, at der 
er informationer, som vi ikke er bekendt med.   
 
Vi foreslår følgende initiativer og ændringer til Aftale om Budget 2022, og 
foreslår nedenstående finansiering, af en meningsfuld og grøn økonomi: 
 
Initiativer (servicerammen) Mio. kr. i 2022  
 
GRØN – i alt 7,4  
En ekstra indsats mod henkastet affald og affaldsmakulering  1,0 
 

Opsplitning af Teknik- og Miljøudvalget i to nye udvalg:                                                 
Et Natur- og Miljøudvalg og et By-, Plan- og Klimaudvalg 0,7  
 

En sammenhængende naturplan, som kan øge naturkvaliteten 1,5 
 

Sikring af rent vand - fornyelse af vandforsyningsplan 0,2 
 

Implementering af en ny indkøbspolitik med fokus på  
bæredygtighed inkl. en intern CO2-pris på indkøb 4,0 
  
FRI – i alt 13,8  
Mere børnetid, dvs. flere pædagoger/voksne i dagtilbuddene 3,9 
 

Forældreforum for dagtilbud 0,2 
 

En skoleledelse på hver matrikel 6,2  
 
Uændret enhedstakst pr. elev på skolernes visitation til                    
specialundervisning og dagbehandling. 2,0 
 

Særlig indsats mod sygefravær i ældreplejen  0,5 
 
STÆRK – i alt 10,7  
Midler til implementering af den nye frivillighedspolitik 0,5 
 

Reducering af dækningsafgiften for erhvervsejendomme 8,6 
 

Kultur- og fritids-klippekort til flere udsatte børn og unge 0,2 
 

Borgerting til støtte for øget borgerinddragelse i udviklingen 0,4 
 

Indsatser for at genstarte foreningslivet efter COVID-19 1,0 
 
Sum initiativer  30,9 
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Finansiering (servicerammen)  Mio. kr. i 2022 

 
Decentral struktur på dagtilbudsområdet 4,0  
Decentral struktur på skoleområdet 6,0  
Besparelsen er beregnet af forvaltningen 
                                               

Gennemgang af puljer – besparelse anslået af forvaltning 3,0 
 

Mindre indkøb af tjenesteydelser 3,0 
 

Besparelse på central ledelse og administrationsomkostninger i                        
og yderligere analyse af området 4,5  
 

Delvis genudbud af drift af visse grønne arealer 0,3 
 
Nedlæggelse af Naturkvalitetsudvalget som følge af oprettelse                     
af et Natur- og miljøudvalg 0,5 
                                                     
Stop for slåning af græsrabatter 0,1 
Besparelsen er anslået af forvaltningen 
 

Servicebusser – tilpasning til faktiske behov 1,3 
Servicebusser – øgede passagerindtægter 2,5 
Besparelsen er anslået af forvaltningen 
 

Mindre tilskud til Aktivcenter Ballerup 0,6 
 
Ændring i støtte til forebyggende sundhedsindsatser 1,0 
Nedlæggelse af ikke-effektive sundhedssamtaler 0,3 
 

Stop for ekstern videreformidling af projekt  
Barnets første 1.000 dage 0,5 
 

Tilpasning af antallet af fleksjobbere i Center for Ejendomme 0,4 
 

Nedlæggelse af kommunal Eventpulje 0,8 
 

Ændring i støtte til fællesskabskoordinering 0,4 
Ændring i støtte til samarbejde med idrætsfællesskabet 0,2 
Ophør af tilskud til kommunale ældreklubber  0,7 
 

Ændring i støtte til praktisk projektopgave i folkeskolen 0,5 
Nedlæggelse af midler til international strategi for kommunen 0,3 
 

Sum finansiering  30,9 
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Prioriteringer inden for anlægsrammen    
 
Radikale Venstre ønsker at prioritere midlerne indenfor den samlede 
anlægsramme på kr. 201,4 mio., så kommunens anlægsaktiviteter understøtte 
en mere grøn, fri og stærk politik. En sammenhængende politik der prioriterer 
børn, unge og uddannelse, natur og klima, idræt og kultur og et sundt, grønt 
erhvervsliv. 
 
De indsatser vi ønsker, skal være hovedprioritet inden for anlægsområdet er: 
 
GRØN:  

• Anlægsopgaver der skaber natur- og klimaforbedringer og bidrager til 
højere natur- og vandkvalitet. Herunder grønne byrum med højere 
biodiversitet. 

• Trafikforholdene – grønne og støjdæmpende veje og boulevarder i 
boligområder.  

• Flere parkeringsmuligheder centralt i Ballerup og ved trafikknudepunkter, 
så muligheden for at kombinere transportformer forøges.    

 
FRI:  

• Modernisering og vedligeholdelse af skoler: Bygninger, faglokaler og 
friarealer.  

• Dagtilbud. Etablering af flere daginstitutioner og bedre fysiske rammer 
inde og ude. 

• Fleksible boligformer til vores ældre medborgere, og investering i inventar 
til ældreplejen, der giver bedre forhold for beboere og ansatte.  

  
STÆRK:  

• Modernisering, vedligeholdelse og nybygning af idrætsfaciliteter 

• Erhvervs- og byudvikling der spiller sammen med naturen og den grønne 
omstilling 

• IT-infrastruktur og velfærdsteknologi. Herunder udbygning af bredbånd 
og/eller 5G-dækningen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballerup Radikale Venstre 
Oktober 2021 

 
 
 
 


