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Så er det blevet efterår, og tid til kommunalvalg igen. Vi har 20 super stærke kandi-

dater, en borgmester i topform og en skarp regionsrådskandidat.  Så vi er klar.  

 

Men vi har brug for hjælp, så vi håber på at se en masse af jer medlemmer i valg-

kampen. Det er både på kampagner, og opsætning af plakater hvor vi har brug for 

hjælp.  

 

Vi holder valgcafé hver tirsdag fra 16.00—20.00 i huset i Præstevænget, hvor man 

er velkommen til at komme og få en kop kaffe og en sludder. Vi kommer til at sende 

mails ud løbende under valgkampen, så er du en af dem der ikke har mail, så kan du 

hold dig orienteret på valgcaféerne.  

 

Fantastisk valgkamp til alle 
 

 

Frank Weinberger,  

Redaktør / Administrativ Næstformand 

 

 

December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december 

Februar nummer—Deadline 23. januar—Udgives 1. februar 

April nummer—Deadline 23. marts—Udgives 1. april 

Juni nummer—Deadline 23. maj—Udgives 1. juni 

August nummer—Deadline 10 august—Udgives 17. august 

Oktober nummer—Deadline 1. oktober—Udgives 7. oktober 

December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december 

 

Socialdemokratiet Ballerup, Præstevænget 12, 2750 Ballerup, soc@socb.dk 

Indbetaling af partiskat: Reg.nr.:5339  Kontonr.:0351978 

Adm. Næstformand 
Frank Weinberger 
2023 6620 
fw@socb.dk 

Formand 
Erling Andersen 
3057 3719 
erling.andersen@privat.dk 

Pol. Næstformand 
Erling Petterson 
2088 7208 
erlingo1@hotmail.com 

Kasserer 
Vagn Henriksen 
2381 1307  
vh@socb.dk 

Sekretær 
Susan Mai Andresen 
4011 9054  
susmaisen@gmail.com 
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En månedstid til valget… klar, parat, start… 

Der er en månedstid til regionsråds- og kommunalvalget tirsdag, den 16. november 2021. 

Socialdemokratiet i Ballerup Kommune er klar og parat til at gå ind i valgkampen for at deltage i 

den gode dialog mellem mennesker om kommunens fremtid og de hensigtsmæssige løsninger for 

alle der bor, arbejder og driver erhvervsvirksomhed i vores kommune. Vi er formidlere af det 

levende demokrati, hvor alle bliver hørt. 

For få dage siden blev der indgået en aftale om det kommunale budget for 2022. En aftale som 

alle partier i kommunalbestyrelsen er med i – undtagen Enhedslisten. Motivet til den enegang står 

vist lidt hen i det uvisse… 

Udover at den brede budgetaftale er gedigent borgmesterhåndværk – som borgmester Jesper 

Würtzen folder ud til noget nær perfektion – så er budgetaftalen også et markant udtryk for, at 

Socialdemokratiet i Ballerup Kommune samarbejder bredt med alle de øvrige partier i 

kommunalbestyrelsen. Nu må talen om socialdemokratisk magtbrynde forstumme – vi vil og kan 

det brede samarbejde. 

Og vi er godt forberedte til at sætte retning for de næste 4 år og skabe grundlaget for, at Ballerup 

Kommune fortsat er i en rigtig god udvikling. Forberedelserne til kommunalvalget har været i gang 

i flere måneder. Der har været fokus på kommunalpolitik. Siden juni har alle 21 kandidater 

deltaget i de socialdemokratiske gruppemøder på rådhuset. Og der har været arrangeret 

briefingmøder med alle udvalgsformænd (og kvinder), hvor kandidaterne har fået en status på 

udvalgets arbejde og de væsentligste politiske områder og tiltag har været drøftet. 

Og den socialdemokratiske valgkampmaskine spinder allerede lystigt. Smurt, toptrimmet og 

velkørende. Cyklerne er pumpet og particampingvognen er nyvasket. I de kommende uger er vi på 

alle gader og stræder, i Ballerup Bladet, i lygtepælene, til valgmøder – og meget, meget mere. Vi 

søger mødet og dialogen med vælgerne – de mennesker hvis interesser vi er klar til at varetage. 

Og hvis synspunkter vi er parate til at bringe ind på kommunalbestyrelsens bord i de kommende 4 

år. 

De kommende ugers valgkamp er en oplagt mulighed for at være aktiv for den gode, 

socialdemokratiske sag. Og alle er velkomne – og der er brug for alle for at vi kan sikre vores parti 

et flot resultat ved valget den 16. november 2021 i Ballerup Kommune. 

Klar, parat – sæt i gang… 
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Oktober er tid for vedtagelse af næste års budget – således også i år. Jeg er glad for, 

at vi socialdemokrater igen i år kan stå i spidsen for et budget, der sikrer at den fort-

satte udvikling af velfærd og af den grønne omstilling i Ballerup Kommune. 

Vi er sammen alle kommunalbestyrelsens partier – på nær liste Ø - blevet enige et 

bund solidt budget med et langsigtet fokus for Ballerup Kommunes udvikling. 23 af 

25 kmb-medlemmer står bag budgettet. Vi har altså igen formidlet det brede samar-

bejde hen over midten i kommunalbestyrelsen. Vi tror nemlig på, at det bliver bedre 

løsninger, når vi arbejder sammen, men vi har naturligvis altid vores socialdemokrati-

ske værdier med som sikkert kompas i vores arbejde og samarbejde. 

Årets budget sikrer over 20 mio. ekstra om året til specialundervisning i skolerne, sik-

rer 10 mio. til voksne med handicap, ekstra penge til de ældre og over 5 mio. ekstra 

om året til flere voksne til vores mindste i børnehaver og vuggestuer. 

Der er penge til et kommunalt vagtkorps, der skal sammen med en øget kriminali-

tetsforebyggende indsats skal sikre tryghed. 

Vi sætter turbo på klimaindsatsen, hvor jeg har store forventninger til det nye udvalg 

for Grøn Omstilling  bestående af repræsentanter for virksomheder, almene og priva-

te boliger og politikere. Der er også 5 mio. til en øget klimaindsats og 10 mio. til 

energirenovering af kommunale bygninger, penge til biodiversitet, flere træer og bed-

re natur. 

Der er 25 mio. ekstra til vedligehold af veje og cykelstier, over 40 mio. til bygnings-

vedligeholdelse, 30 mio. til det nye byområde ved Kildedal, der skal sikre os flere 

borgere og arbejdspladser, så vi kan fremtidssikre vores velfærd. 

Hertil indeholder budgettet en masse andre gode tiltag, som pladsen her er alt for 

kort til at nævne. Alt det gode i budgettet finansieres af en positiv økonomisk udvik-

ling, hvor flere er i job, tjener mere og vi får flere arbejdspladser – og desuden ved 

besparelser på administration og ledelse. 

Det er et budget, vi kan være tilfredse med – og et budget vi godt kan gå til valg på 

med tilfredshed. Jeg glæder mig til at møde alle jer medlemmer i valgkampen, hvor 

vi med stolthed kan fortælle, at vores kommune er inde i en god udvikling – og at vi 

socialdemokraterne vil sikre fortsat god udvikling de næste 4 år igen. 

 

God valgkamp. 
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Der er kommunalvalg d. 16. november. Og vi har brug for 
dig. Valgkampen skydes officielt i gang den 15. oktober.  
  
Der skal i valgkampen laves flere kampagner med et stærkt 
kandidatfelt, som laver sjove, kreative og hyggelige arrange-
menter. Indtil valgdagen 16. november, vil der være masser  
af være sjove indslag. Se liste på næste side 
  
Hvis man ikke har mulighed for at hjælpe ved arrangemen-
terne, er det også muligt bare at dukke op, og være en del af 
festlighederne. Det er vigtigt at der er stor opbakning til  
arrangementerne, da det i høj grad er med til at gøre dem 
sjovere og bedre. 
  
Derudover skal vi bruge en masse hænder når der skal  
sættes valgplakater op. Det sker den 23. oktober, hvor vi 
starter med morgenkaffe, rundstykker og hygge, fra kl. 9.00, 
og herefter kører vi ud og sætter plakater op, når man må gå 
i gang kl. 12.00. For dem der har lyst, slutter vi dagen af 
med noget god mad, drikke og hygge.  
  
Hver tirsdag fra 16.00 – 20.00 holder vi valgcafé i huset i  
Præstevænget. Her kan man bare dukke op til en kop kaffe 
og en snak, eller man kan hjælpe med at klargøre materiale. 
De kampagner hvor vi har brug for hjælp er primært gadekampagner, hvor vi er ude i de 
forskellige bydele og møde borgerne. Desuden har vi en del morgenkampagner hvor vi deler  
æbler og foldere ud på stationer. 
 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ellers er det bare at dukke op og  
være med.  
 

Ved det kommende kommune- og regionsrådsvalg den 16. november 2021 skal vi  
som politisk vælgerforening i Ballerup Kommune udpege et antal tilforordnede  
vælgere til at hjælpe ved valget. 
 
Du skal selv tilmelde dig med NEM-id på det link vi har udsendt på mail 
 
På hjemmresiden kan du vælge rolle (tidspunkt) samt det valgsted, du ønsker at være.  
Din tilmelding vil automatisk gå til Valgsekretariatet, som står for hele bemandingen. 
Det vil ikke være muligt, at vælge en bestemt opgave på valgdagen, da valgstyrerfor-
manden eller valgsekretæren fordeler pladserne som valgkortmodtager, stemmerums-
vogter og stemmekassevogter på valgdagen.  
Der kan blive ændret på pladserne i løbet af dagen. 
 
Efter tilmelding vil du modtage et brev i din E-boks med nærmere information.  
Er der problemer med digital tilmelding eller er der spørgsmål, så kontakt  
Valgsekretariatet på tlf.: 4477 2012. 
 
Fristen for tilmelding til valget er senest tirsdag den 26. oktober 2021. 
 
Roller (tidspunkt): 
Valgstyrer  . Kl. 6.45 til optælling er slut  
Politisk tilforordnet – hel dag—Kl. 6.45 til optælling er slut 
Politisk tilforordnet – formiddag—Kl. 6.45 til kl. 16.00 
Politisk tilforordnet – eftermiddag—Kl. 16.00 til optælling er slut 
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Kalenderen opdateres løbende, så vi udsender opdateringer på mail. Eller du kan holde 
dig opdateret i huset på Valgcaféerne 

Dato Tid Aktivitet 

Tir 5/10 16.00 - 20.00 Valgcafe i Præstevænget 12 

Tors 7/10 15.00 - 17.00 Valgmøde Den ”Gule”  

Tir 12/10 16.00 - 20.00 Valgcafe i Præstevænget 12 

Ons 13/10 14.00 - 16.00 Valgmøde Ældresagen - Baghuset 

Fre 15/10 14.00-17.30 Valgkamp kick off – Stationspladsen Ballerup 

Lør 16/10 11.00-14.00 Gadeaktivitet Ballerup, Måløv  

Tir 19/10 16.00 - 20.00 Valgcafe i Præstevænget 12 

Tir 19/10 19.00 - 21.00 Valgmøde Jagtforeningen - Engagergård 

Fre 22/10 15.00-18.00 Gadeaktivitet Grantoften, Skovlunde  

Lør 23/10 9.00 - 17.00 Plakatopsætning fælles morgenmad 

Lør 23/10 12.00 - 16.00 Plakatopsætning  

Man 25/10 6.30 – 9.00 Morgenkampagne Ballerup Station 

Tir 26/10 16.00 - 19.00 Valgcafe i Præstevænget 12 

Tir 26/10 19.30-22.00 Valgdebat på Posthuset  

Ons 27/10 19.00 Valgmøde Skovlunde Kulturhus 

Ons 27/10 6.30 – 9.00 Morgenkampagne Skovlunde Station 

Ons 28/10 19.30 - 22.00 Valgmøde Egebjerg - Egebjergklubben 

Fre 29/10 15.00-18.00 Gadeaktivitet Stationspladsen Ballerup 

Lør 30/10 11.00-14.00 Børnedag/Halloween - Kirketorvet Ballerup  

Søn 31/10 15.00-17.00 Valgmøde Skomagerhuset Måløv 

Man 1/11 6.30 – 9.00 Morgenkampagne Måløv Station 

Tir 2/11 16.00 - 19.00 Valgcafe i Præstevænget 12 

Tir 2/11 19.00 - 22.00 Valgmøde Ballerup Bladet - Baltoppen 

Ons 3/11 19.00 - 22.00 Valgmøde Skovlyunde Lokalråd 

Fre 5/11 6.30 – 9.00 Morgenkampagne Malmparken Station 

Fre 5/11 15.00-18.00 Gadeaktivitet Egebjerg, Østerhøj  

Lør 6/11  11.00 – 15.00 Ballerup Centeret  

Søn 7/11  11.00 – 15.00 Ballerup Centeret  

Man 8/11 6.30 – 9.00 Morgenkampagne Skovlunde Station 

Tir 9/11 16.00 - 20.00 Valgcafe i Præstevænget 12 

Tor 11/11 6.30 – 9.00 Morgenkampagne Måløv Station 

Fre 12/11 6.30 – 9.00 Morgenkampagne Ballerup Station 

Fre 12/11 15.00-18.00 Gadeaktivitet Hedeparken, Måløv  

Lør 13/11 11.00 – 14.00 Multikulturel kampagne på Kirketorvet Ballerup 

Søn 14/11 12.00 – 17.00 Pøsevognskampagne i boligområder 

Man 15/11 6.30 – 9.00 Morgenkampagne Alle stationer 

Man 15/11 15.00-18.00 Gadeaktivitet Ballerup, Skovlunde, Måløv  

Tir 16/11    Valgdag 

Ons 17/11    Plakater ned 

Tor 18/11    Plakater ned 
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Nyt fra Teknik og Miljøudvalget om Budget 2022 
Klima har virkelig fået fokus og det ser ud til at blive det helt store valgtema. I Balle-
rup arbejder vi selvfølgelig med på den nye dagsorden og vi har sat 5 mio kr. af til 
klimaet. Størst bliver det med et “Grønt omstillingsudvalg”. Vi arbejder for at få ned-
sat et bredt sammensat udvalg bestående af Borgmester, øvrige politikere, erhvervs-
livet, de almene boliger, grundejere, Vestforbrændingen, grønt råd, unge og måske 
flere. Tanken er ikke et nyt udvalg med honorar og hele baduljen, men snarere en 
slags paraply eller inspirator til de stående udvalg, så der hele tiden er et øje på 
dagsordenspunkter med “klima-indhold”. På den måde håber vi at få en god klima-
indsats. 
 
Vi skal i gang med en Klimapolitik og en klimahandleplan, det arbejde skulle faktisk 
være gået i gang men det har været rigtig svært med borgerinddragelse i Coronatid. 
Nu må tiden være inde til at kalde interesserede borgere sammen så vi kan få en Kli-
mapolitik som vi kan navigere efter. 
Vi vil samarbejde med private virksomheder om energiforbedring af bygninger og der 
skal bruges 10 mio kr om året til energisparende forbedringer. Når vi renoverer de 
kommunale bygninger skal de efterfølgende energimærkes. 
Vi har mange villaer med naturgas, mange af dem har en alder hvor fyret trænger til 
en udskiftning. Fjernvarme er jo langt det bedste miljømæssigt og det er en god mu-
lighed i vores kommune som ligger tæt på Vestforbrændingen. Vi vil gerne have tur-
bo på så der kan rulles fjernvarme ud hvor det er muligt, så hurtigt som muligt. 
Vi skal samarbejde med borgerne om energibesparelser i boligerne og vi skal i dialog 
med borgerne om om mulige klimaprioriteringer. 
 
Der har været meget skriveri om makulering af affald når der slås græs på de kom-
munale arealer, det har faktisk hele tiden været meningen at der skulle samles affald 
op inden slåning, nu lægger vi mere økonomi i området, samtidig med at vi vil nudge 
vores borgere til skraldespandene og få samlet mere affald i vores natur. 
 
Vi vil fortsat gerne gradvist hjemtage det grønne vedligehold, samtidig vil vi undersø-
ge muligheden for at lave sociale mini-udbud, det kan være i parker eller på andre 
afgrænsede områder. 
 
Vores rekreative områder har fået flere brugere under Coronaen. Vi vil meget gerne 
gøre områderne mere attraktive med borde / bænkesæt, stier, oversigtstavler, hun-
deparker. Jeg er sikker på at borgerne har opdaget kvaliteten ved at færdes i vores 
mange naturskønne områder, det er helt sikkert kommet for at blive. Vi gør stadig 
mere for biodiversiteten og vi vil nu lave “Vild med vilje” sammen med boligselskaber 
og private virksomheder. Vi vil hjælpe skoler og institutioner med at ændre græs- og 
grusarealer til natur og vilde blomster. Vi skal have flere nyttehaver og vi skal bruge 
mange flere penge på at få plantet træer sammen med borgerne. Damgårdsparken 
trænger til en modernisering med hundepark, legeplads, bænke og nye træer. Søn-
dergårdssøen får tilført årlig økonomi til oprensninger. Der skal fortsat arbejdes på at 
forbedre vilkårene for cyklister, der skal forbedres med asfalt og god cykelparkering 
ved stationer. Der er mange penge til udvikling og forbedring af vej, fortov og stier. 
 
Jeg har valgt at skrive lidt om mange mindre ting her, det er ikke fordi der ikke sker 
store flotte ting i vores budget, det gør der bestemt og jeg kunne blive længe endnu. 
Der er indgået et solidt og ansvarligt budget for 2022. Vi kan alle være glade og til-
fredse. Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer et rigtig godt valg og en dejlig  
demokrati-fest den 16 november. 
 

Mange hilsener  

Hella Tiedemann  
Formand Teknik– og Miljøudvalgetudvalget  



 

Side 8 

SOCIALDEMOKRATIET 

 

 



Side 9 

 

 

SOCIALDEMOKRATIET 

Vi lever i en tid, hvor mobiltelefoner, instagram-profiler og andre sociale medier defi-

nerer, hvem vi skal være, og hvordan vi skal interagere med hinanden. Det kan brin-

ge både godt og skidt med sig, og vi skal derfor være opmærksomme på ikke at di-

stancere os fra hinanden bag en skærm, for vi har brug for hinanden i de sociale fæl-

lesskaber. 

 

I Ballerup vil vi gerne fællesskaber, og vi har brug for noget at være fælles om i en 

dagligdag, hvor der mange gange kan opstå en afstand mellem mennesker på bag-

grund af hudfarve, religion, seksualitet, handicap, politisk overbevisning, værdier, 

kulturforskelle og meget andet. Foreningsliv, sport, kultur og ungdomslivet i fritids-

klubberne er med til at forene mennesker på 

trods af det, jeg lige nævnte. Frivilligheden i foreningsregi er med til at give folk en 

følelse af at høre til og kan endda forhindre ensomhed. Om det er i Ballerup E-sport, 

teatertruppen KLIMA eller gå-klubben i Egebjerg, så har vi alle brug for at høre til et 

sted. Derfor er det så vigtigt, at vi her fra kommunalt hold til hver en tid understøtter 

alle de frivillige, der er med til at skabe de fællesskaber, som vi hver dag oplever og 

har brug for i hele Ballerup. 

 

I skrivende stund er budgettet for 2022 endnu ikke offentliggjort eller vedtaget, så 

derfor kan jeg ikke skrive så detaljeret andet end at sige, at vi A-medlemmer i Kultur

- og Fritidsudvalget endnu en gang har fået sat vores aftryk på budgettet og har und-

gået besparelser på borgernære områder. Der var lagt op til nogle grumme besparel-

ser på vores område i foråret, idet administrationen i år havde til opgave at vælge at 

spare på kan-opgaverne frem for på skal-opgaverne. Da rigtig mange af Kultur- og 

Fritidsudvalgets puljer på området er kan-opgaver, hang besparelsesforslagene lige 

for som lavthængende frugter. De var dog ganske uspiselige i vores øjne, og derfor 

havde vi i forsommeren det værste udvalgsmøde nogensinde, hvor det føltes som at 

vælge mellem pest eller kolera i forhold til, hvad vi skulle sende videre til det endeli-

ge sparekatalog. På trods af udsigten til gru og uhygge på vores område, så har vi 

holdt næsen oven vande, undgået de foreslåede besparelser og har tilmed fået meget 

af vores politik med på området i form af ekstra midler til vores forenings-, idræts- 

og klubområde. Jeg er derfor fuld af fortrøstning for det kommende år, men der er 

stadig meget, der kan og skal kæmpes for, og det bliver spændende at se, hvordan 

det nye udvalg ser ud efter valget, og om det er mig, der sidder for bordenden eller 

en anden. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ytre en stor tak for de forgangne 4 

år til mine meget engagerede A-medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget: næstfor-

mand Bjarne Rasmussen (som ikke genopstiller), Anja Holtze, Özcan Kizilkaya og Jo-

han Müller. 

 

Mange efterårshilsener 

 

Charlotte Holtermann 
 

Medlem - Kultur- og fritidsudvalget 
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Jeg er født og opvokset i Ballerup, hvor 
jeg nu har bosat mig i hjertet af byen. 
Mange af mine første skridt er taget i 
kommunen. Først på fodboldbanerne, 
dernæst på danseskolen og senere som 
plejemedhjælper, hvor jeg oplevede, 
hvilke konsekvenser en manglende 
sammenhæng kan have for kommu-
nens borgere. 
Jeg ved ligeledes, at god sundhed er en 
forudsætning for, at vi kan leve det liv, 
vi ønsker, da  jeg selv lever et liv med 
endometriose.  
Derfor har jeg jævnligt været i kontakt 
med vores sundhedsvæsen, hvilket bå-
de har bekræftet mig i at vores system 
er unikt og kan udrette mirakler, men 
også har huller, hvorfor der fortsat er 
meget at kæmpe for! 
 

 
ET SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN 
Patienter i alle aldersgrupper bliver ofte kastebold i et system, der i sidste ende bety-
der mere end mennesket. Jeg tror, at den bedste politik tager afsæt i lokale oplevel-
ser og erfaringer. At vi kommer længst ved lytte til borgerne, lære af deres historier 
og bruge dem til at bygge bro mellem kommunerne og regionen. Vi bliver nødt til, at 
sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen i takt med, at vi også specialiserer 
det. 
 
LIGHED I SUNDHED 
Sundhed er fundamentalt for menneskers mulighed for at leve et godt liv. Derfor skal 
vi ikke acceptere, at uligheden trives i bedste velgående. I sundhedsvæsenet, er der 
nemlig stadig forskel på mænd og kvinders vilkår. Det samme gør sig gældende, 
hvad angår uligheden mellem psykiske og somatiske patienters muligheder. Ligele-
des skal vi være langt mere opsøgende i vores indsatser, så vi også kan sikre be-
handlingen af vores mest udsatte borgere. I et velstillet samfund som vores, må kva-
liteten af den behandling man modtager ikke afhænge af, hvem man er eller hvilken 
udfordring man har. 
 
EN GRØN REGION 
Transportsektoren er en af de største kilder til Danmarks - og særligt hovedstadens 
samlede udledning af CO2. Den kollektive transport skal derfor styrkes, så vi kan få 
flere borgere til at benytte sig af denne. I Region Hovedstaden har vi et medansvar 
for udviklingen, og den udvikling skal være grøn. Jeg mener, at vi skal have en stærk 
grøn offentlig transport på tværs af hele regionen. Derfor vil jeg kæmpe for, at al of-
fentlig transportbruger CO2-neutralt brændstof i 2030. 
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Positiv udvikling indenfor jobskabelse, beskæftigelse og erhvervsudvikling 
  
COVID har påvirket os og været et fast fokusområde for vores udvalg igennem de seneste 
pr. år og det har været en ret lærerig proces. 
Vi står et bedre sted nu med stigende efterspørgsel på arbejdskraft, vækst i virksomhederne 
samt flere borgere, der får et job eller kommer i gang med en uddannelse. 
  
Ledigheden er faldet med 2.5% siden marts 2020 hvor COVID krisen for alvor begyndte at 
bide sig fast. Vi har et nettofald på 478 borgere hvilket er en rigtig god start og der er 
potentiale for at hjælpe endnu flere borgere. Vi ved dog at der stadig er en stor opgave 
forude da vi har en stor gruppe borgere, der også har brug for hjælp til at komme i gang. 
  
Hvert år bliver der udarbejdet flere undersøgelser, der sætter fokus på erhvervsvenligheden i 
kommunerne og traditionerne tro er disse også publiceret. 
Dansk Industri (DI) har placeret Ballerup Kommune på en 14. plads ud af 98 kommuner 
mens SMVBarometret (Små-Mellemstore-Virksomheder) har placeret os på en 29. plads. 
Det er fine resultater men grundet antallet af respondenter m.v. lægger vi ikke en stor vægt 
i disse men bruger dem primært som pejlemærker til at facilitere en dialog med vores 
virksomheder. 
  
En stor del af vores borgere har svært ved at forstå eller forholde sig til de paragraffer 
Jobcentret sender til vores ledige borgere. For at kunne give vores borgere bedre 
forudsætninger har vi besluttet at styrke formidlingskompetencerne hos vores medarbejdere 
på Jobcenteret. Som et supplement til dette har vi ansat en Beskæftigelsesvejleder i juni, der 
medvirker til at forbedre borgernes oplevelse af samarbejdet med jobcentret, herunder i 
dialog med borger forklare og formidle betydning af afgørelser, give sparring og vejledning 
om, hvordan samarbejdet kan forbedres. 
Vi har store forventninger til denne nye jobfunktion, som vi tror vil skabe værdi for vores 
borgere. 
  
Vi fik vores nye Erhvervs og Vækstpolitik på plads tidligere på året og har nu også en konkret 
handlingsplan for hvordan vi skal følge op på de forskellige indsatser. 
Der er tre overordnede spor, og hvert spor har tre indsatsområder: 
 
1. Spor 1. De bedste rammevilkår for virksomhederne Infrastruktur Sagsbehandling Fysisk 
udvikling. 
2. Spor 2. Arbejdskraft og arbejdsmarked Uddannelse Rekrutteringer Nye kompetencer. Mh 
3. Spor 3. Vækst i virksomhederne. Erhvervsservice Klynger og tiltrækning Bæredygtighed 
og innovation. 
  
Hvert af indsatsområderne har en række konkrete projekter tilknyttet. Derfor bliver der 
afrapporteret mindst én gang årligt på indsatserne, og nogle gange flere gange årligt. Det 
defineres af projektets art. Som fagudvalgt ser vi frem til at følge disse projekter og bidrage 
til at vi får realiseret de ambitiøse mål vi har sat for vores kommune. 
  
Valget er lige om hjørnet og vores udvalgsområde er altid mål for politisk debat. Vi står 
stærkt og kan argumentere for vores indsatser og resultater ligesom de forudgående år. 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige en stor tak til Per, Dennis, Johan og Anja for et rigtigt 
godt samarbejde i vores udvalg og bidrage til de gode resultater vi har opnået. 

 
 

Mange hilsener  

Musa Kekec 
Formand Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget 
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Per har boet i Ballerup hele sit liv, og har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010. Per er ind-

begrebet af den socialdemokratiske ånd: det ses tydeligt i hans arbejde indenfor beskæftigelsespolitik, vel-

færd og miljø. Per brænder for sit politiske arbejde, han taler de svages sag og giver ikke op, når først han 

har sat sig noget for. Når man møder Per i køen i supermarkedet, eller når han er i færd med at lufte sin 

hund Balder, så er han altid klar på at give en dugfrisk opdatering af, hvad der rører på sig på den politiske 

scene, samt hvilke sager han nu går og rumsterer med; for Per har gang i meget, og han gør det med passi-

on og indlevelse. Det er ikke kun i lokalpolitik, Per er aktiv. Nej, han er også ivrig debattør i de landsdækken-

de medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine  

politiske modstandere.  
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I skrivende stund er budgettet for 2022 netop faldet på plads. Det har, som sædvan-

ligt, været et både tidskrævende og spændende forløb. Igen i år er det lykkedes 

borgmesteren at lave et budget, der på en række vigtige områder sætter retningen 

for Ballerup Kommune fremover. Det vigtigste er nok, at der kommer endnu mere fo-

kus på samarbejdet mellem kommune, borgere og erhvervsliv omkring klima og det 

grønne de kommende år. 

  

Set fra Børne og Skoleudvalgets perspektiv er det et rigtigt godt budget, som vi trygt 

kan gå i valgkamp på. 

  

Der har i flere år været et merforbrug på specialundervisningsområderne, som vi nu 

får fundet penge til at dække. På trods af både stort fokus på forebyggende indsatser 

og at der er sparet på området, har merforbruget sneget sig op på 20 mio. kroner. 

De forebyggende indsatser har virket godt, og faktisk bliver færre børn udskilt fra al-

menområdet i Ballerup, end man skulle forvente, men flere og flere børn har det 

svært på den ene eller den anden måde, og der er behov for mange indsatser. Det 

har også presset økonomien, at 11 af de 20 mio. som budgettet skrider med skyldes 

ny tilflyttede børn, der har udfordringer. 

Men nu får vi tilført de nødvendige midler til at området igen er i balance. 7 af de 20 

mio. kommer fra rådhuspuljer, som alligevel har dækket forbruget de senere år, 2-4 

mio. kommer fra at skolerne betalet et højere beløb, når de visiterer et barn til speci-

altilbud væk fra skolen, mens det resterende beløb tages fra kommunens samlede 

serviceramme. 

  

Men det er ikke det eneste gode i budgettet på BSU´s område. 

Vores daginstitutioner får penge til flere pædagoger, idet vi fremrykker statens midler 

til minimumsnormeringer fra 2023 til 2022. Det er et beløb på 3,6 mio. oven i de 1,8 

mio. som udmøntes i 2022. Dvs., at dagtilbuddene i 2022 får tilført 5,4 mio. kroner. 

Det er beløb, der kan mærkes. 

  

Skolerne får mulighed for at forkorte skolesagen med en lektion a 45 minutter om 

dagen, altså 5 lektioner om ugen. Der er fundet penge til at BFO´er og klubber kan 

åbne tidligere, så deres normering ikke bliver udtyndet. Dette vil give mulighed for 

flere timer med to voksne i klassen eller for at dele klassen op i løbet af skoledagen. 

Det vil være godt for mange børn, som har det lidt svært, og vil være med til at sko-

lerne kan udnytte noget af det, de trods alt lærte under coronanedlukningen. 

 

 

Mange hilsner 

Peter Als 
Formand Børne- og Skoleudvalget 
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Indkaldelse til årets hyggeligste sammenkomst 

Tirsdag 26. oktober 2021 
Kl. 12.00—16.00 I Baghuset, Sct. Jacobsvej 1 

Tilmelding senest 19/10 til Doris Børger på telefon 2343 4478,  

eller Vagn på telefon 23811307—Håber, vi får en hyggelig eftermiddag 
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Det er tid til et tilbageblik. Hvad fik vi udrettet i Social- & Sundhedsudvalget i denne valgperiode? Det er altid 
klogt at kigge tilbage, da et tilbageblik kan bruges som afsæt til de kommende 4 års arbejde. 
Udvalget varetager opgaver indenfor ældreområdet, voksne med særlige behov, sundhed samt forebyggelse og 
genoptræning. 
Vi har arbejdet med Værdighedspolitik, Handicappolitik, Psykiatripolitik (ny), Sundhedspolitik (ny) og Pårørende-
politik (ny). Udvalgets arbejdsplan for 2018-2021 blev udarbejdet med udgangspunkt i Ballerup kommunes Vision 
2029, Kerneværdierne på social- og sundhedsområdet og FN's Verdensmål. Desuden de vigtigste politiske udfor-
dringer, som blev drøftet på Kommunalbestyrelsens introseminar i februar 2018. 
 
Vi valgte fem fokusområder i den firårige periode. Borgeren som aktiv samarbejdspartner som betyder, at borgere 
mødes ligeværdigt af vores medarbejdere og inddrages i beslutninger.  
Udvalget har arbejdet med ensomhedsproblematikken og vi er enige om at denne opgave ikke kan løses af kom-
munen alene. Vi kan som kommune sætte rammer og inviterer frivillige, pårørende og naboer indenfor. Vores 
medarbejdere skal altid være opmærksom på, hvem der “trues” af ensomhed og vejlede borger til, hvordan han/
hun kan få støtte og hjælp fra anden side til, at reducere ensomhed. Vi ønsker at styrke fællesskaber, der modvir-
ker ufrivillig ensomhed og derfor har vi bl.a. fjernes kontingentet på Aktiv Center Ballerup, men også tilbud 
“klippekort” til vores ældre, der modtager hjemmepleje. Det betyder at den ældre kan få hjælp til f.eks at komme 
ud af boligen til selvvalgte oplevelser.  
 
Det nære Sundhedsvæsen kræver et meget tæt, nært og åbent samarbejde med de praktiserende læger, både 
omkring den enkelte borger, men også om mere generelle sundhedsfremmende tiltag. Vi har fokus på én mere 
sammenhængende indsats, med mere kvalitet i de tilbud der gives til borgerne. 
Udvalget har i perioden arbejdede for, at somatik og psykiatri får  samme fokus ved eksempelvis, at udvikle sam-
arbejdet om den gode udskrivning af borger, med psykisk sygdom. Vi har endvidere haft opmærksomhed på so-
matiske sygdomme hos borgere med handicap og/eller psykisk sygdom.  
Vi har i perioden arbejdet målrettet med rehabilitering og social lighed også i sundhed. Vi har endvidere taget ini-
tiativer til, at der skal være fokus på borgere med demens og især skal vi blive bedre til at håndterer borgere, der 
har en udadreagerende adfærd. 
Vi er bevidste om, at det er vigtigt for os, at styrke rekruttering og fastholdelse af vores medarbejdere, inden for 
pleje- og omsorgsfagene. Vi har og skal have fokus på, at vi har nogle attraktive arbejdspladser og bl.a. tilbyder 
kompetenceudvikling og mere fleksibilitet. Derudover ønsker vi en fremtidige og øget flerfaglighed indenfor vores 
sundhedssektor og ældrepleje.  
 
Det specialiserede voksenområde har Udvalget fokuseret på, især udgiftsudviklingen på det specialiserede vok-
senområde, har vi fulgt tæt, da den både her i Ballerup og resten af landet accelerede. Derfor  har vi fået imple-
menteret en udviklingsstrategi for området og har arbejdet med strategier for bl.a. adgang til boliger til målgrup-
pen. Det betyder også at vi har hjemtaget borger til Ballerup fra midlertidigt botilbud til egen bolig, samt udslus-
ning fra Skolehaven og fra Herberg til egen bolig. 
Vi har arbejde for mindre indgribende tilbud – og mindre indsats, hvor det er muligt og giver mening for den en-
kelte borger. 
Ligeledes har vi fulgt udvikling og brug af mere fleksible tilbud, i takt med borgers behov, samt netværkets res-
sourcer. Vi har ønsket - og det er lykkes - at udvikle nye tilgange til aktivitets- og beskæftigelsestilbud til mål-
gruppen. Udvalget har i perioden også haft fokus på mulige potentialer, i tværkommunale samarbejder om, tilbud 
til målgrupperne.  
 
Velfærdsteknologi er kommet for at blive en del af vores omsorgspleje. 
Det handler for os om værdighed for den enkelte og det at man som borger kan klare så mange opgaver selv om 
muligt, så længe det er muligt, og så man kan leve sit liv så tæt på det vante, som muligt.  
Der er i dag så mange forskellige muligheder og løsninger. Derfor skal vi og vores ansatte være klædt på til at 
vælge de rigtige teknologier, hvor fokus er på velfærd for den enkelte. Vi skal både klæde vores medarbejdere på 
med viden og sikre at de kan bruge velfærdsteknologiske løsninger, i deres arbejde. For os er det vigtigt, at bor-
gerne kan tages med på råd og forstår den teknologiske løsning, som aldrig kan erstatte den menneskelige kon-
takt, men være et supplement i det dagelige gøremål - altid med fokus på værdighed.  
 
Sundhedsfremme og forebyggelse betyder, at vi vil arbejde for mere lighed i sundhed og afprøve hvilke redskaber 
der virker for den enkelte. Vi ønsker at “knækker koden”, så vores indsatser når ud til de rette borgere, som der-
med selv får viden om og adgang til de mange sundhedstilbud, som vi tilbyder, men også de tilbud som tilbydes 
af andre. Derfor er det vigtig for os, at arbejde sammen med organisationer, foreninger og private om brugbare 
og holdbare løsninger, med fokus på vores borgeres sundhed og livskvalitet. Derfor har vi lavet partnerskab med 
eks. Folkesundhedsinstituttet om projekt ”hvordan bliver Ballerup kommunes borgere mere sunde” og vi har max 
fokus på forebyggelse, hvor vi har og skal have flere alliancer med Sundhedsplejen, daginstitutionerne, SFO ́erne, 
klubberne, folkeskolerne og endelig inddragelse af Ungdomsrådet og Boligområder, samt hele frivillighedsområdet 
og vores foreningsliv.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at takke hele Social- & Sundhedsudvalget for den store indsat, som Udvalget 
har udført i denne 4 årige periode. Samtidig er jeg glad og stolt over at have sidde ved roret som Udvalgsfor-
mand, hvor jeg har bidraget med input og viden om værdighed og empati, for de mennesker der har så meget 
brug for vores velfærd og sundhedstiltag. 

 
Mange hilsener  

Lolan Ottesen 
Social– og Sundhedsudvalget  
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