Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune
- Vi styrker velfærden!

Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:
A. Socialdemokratiet
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
F. Socialistisk Folkeparti
Ø. Enhedslisten
B. Radikale Venstre

Budgetforlig 2020-2023
Partierne bag budgetforliget er enige om med budgettet for 2020-2023 at styrke velfærden
i Brøndby.
Med forliget løftes udgifterne til service væsentligt i 2020. Det betyder, at der er råd til
både stigende udgifter til ældre og det sociale område, hvor stadigt flere borgere har brug
for hjælp.
Ledigheden er for tiden historisk lav i Danmark, og heldigvis er der også flere, som er
kommet i beskæftigelse i Brøndby. Men ledigheden er stadig for høj i Brøndby, og nogle
borgere har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet.
Budgetforliget indebærer, at der afsættes penge til flere hænder i jobcenteret. Partierne
ønsker både at styrke indsatsen for de jobparate, som ikke kan finde et arbejde, og at gøre
en ekstra indsats for udsatte ledige gennem en håndholdt indsats. Det er en investering
som betaler sig. For når flere kommer i beskæftigelse, sparer kommunen på udgifter til
dagpenge og kontanthjælp. Men vigtigst er det selvfølgelig, at det er en investering i
livskvalitet for de borgere, som får et job eller kommer tættere på arbejdsmarkedet.
Brøndby er en sportskommune. Med sportsbyen i midten og et aktivt og levende
foreningsliv, som bidrager til stærke fællesskaber. Det skal vi bruge som afsæt for at få så
mange som muligt til at bevæge sig. Fra de mindste børn til de ældste medborgere.
Derfor er der i budgettet afsat midler til, at Brøndby i 2021 kan tilslutte sig et samarbejde
med Dansk Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) om
”Bevæg dig for livet”. I det kommende år skal det sammen med DIF og DGI nærmere
aftales, hvad de konkrete mål skal være her i Brøndby. Men et er sikkert: Det handler om
at få flere til at bevæge sig. Derfor er der også afsat penge til, at vi allerede til næste år
kan fortsætte med at idrætscertificere vores daginstitutioner.
Partierne ønsker også at styrke den tidlige indsats for børn, så vi kan forebygge sociale
problemer senere i livet. Der er derfor afsat en pulje på i alt 11 mio. kr. over fire år til en
styrket indsats. Midlerne vil blive udmøntet i 2020, når forvaltningen har lavet et oplæg til,
hvordan den tidlige indsats bedst styrkes, og partierne har haft mulighed for at drøfte,
hvordan midlerne skal prioriteres. Et særligt vigtigt fokusområde er overvægtige børn. Her
sættes der med budgetforliget allerede nu penge af til en indsats, som målrettet skal
tilbyde hjælp til overvægtige børn og deres familier, så de kan støtte børnene i et vægttab.
Der er ligeledes prioriteret penge til, at der i PPR på hver af de tre skoler i Brøndby kan
ansættes en medarbejder, der skal arbejde med det stigende antal børn med særlige
behov.
Med forliget sættes der også flere midler af til den eksisterende indsats ”Familier i
forandring”, hvor der laves en helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

Alle børn skal have mulighed for at komme på lejrskole, uanset forældrenes pengepung.
Der bliver derfor afsat 350.000 kr. i hvert af budgetårene, som skal sikre, at der kan ydes
tilskud til lejrskoler.
Der bliver væsentligt flere ældre i de kommende år i Brøndby. Partierne er derfor enige
om, at der skal laves en budgetanalyse, som kan afrapporteres inden sommeren 2020.
Analysen skal vurdere økonomien på ældreområdet, herunder sammenligne indsatser og
udgifter i Brøndby med andre kommuner.
Med budgetforliget har partierne valgt fortsat at bruge de midler, som Brøndby fik med den
såkaldte værdighedsmilliard på ældreområdet. Det betyder, at de mange gode indsatser,
som er blevet sat i værk for værdighedsmilliarden, kan opretholdes til gavn for de ældre.
I takt med at der bliver flere ældre, bliver det helt centralt, at der er nok hænder i plejen.
Partierne har derfor valgt at afsætte midler til, at der kan oprettes voksenelevstillinger til
SOSU-uddannelserne, til praktikvejledning og til praktikstillinger for ufaglærte, som ønsker
at prøve kræfter med at arbejde inden for ældreområdet.
På plejecentrene har der i de seneste år været et forsøg med fasttilknyttede læger. Det har
styrket kvaliteten, og partierne har derfor afsat midler til, at ordningen kan videreføres
permanent.
Brøndby Kommune har besluttet at sætte gang i et pilotprojekt ”Når hjernen gør ondt”.
Målgruppen omfatter personer med hjerneskade uden genoptræningsplan, herunder
borgere med hjernerystelse og borgere med symptomer på hjerneskade uden egentlige
diagnoser. Projektet løber frem til efteråret 2021. Partierne bag forliget er enige om ved
budgetforhandlingerne for 2021 at gøre status for projektet og vurdere, om der er brug for
at sætte nye midler af til indsatsen, som i dag finansieres af Jobcenter Brøndbys budget til
aktivering af ledige og sygemeldte.
Brøndby Kommune vil med budgetforliget i 2020 have et anlægsbudget på 114 mio. kr.
Det giver både mulighed for at investere i kommunale bygninger og udbygning af
infrastrukturen i Brøndby, bl.a. til letbanen og den nye busforbindelse plusway 500S.
Fra 2020 og frem er der afsat midler til det nye plejecenter i Vesterled, til et nyt botilbud
som erstatning for det nuværende Lionslund og til at skabe plads i både daginstitutioner og
skoler, når byggeriet i Kirkebjerg tager fart. Det er helt centrale investeringer i den
grundlæggende velfærd til børn, ældre og udsatte borgere.
Men partierne vægter også højt at understøtte foreningslivet. I 2020 vil byggeriet af et nyt
klubhus til Brøndby IF i Sportsbyen blive bragt i udbud, så det efter planen kan stå færdigt
i 2021. Og allerede i 2020 er det forventningen, at vinterbaderne vil kunne tage et nyt
vinterbadehus i brug.
Brøndby Strand skal udvikles i det kommende år for at styrke området og skabe bedre
sammenhæng i bydelen. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal laves en
udviklingsplan for det samlede Brøndby Strand, som bl.a. skal give svar på, hvad der skal
ske med de byggegrunde, der står tilbage, når de 5 ikoniske højhuse er revet ned. Med

budgetforliget sættes der de nødvendige midler af til bl.a. denne byudvikling - 2 mio. kr. i
2020 og 5 mio. kr. i overslagsårene.
Budgetforliget indebærer samlet set, at budgettet er i balance og holder sig inden for de
rammer, som er aftalt mellem KL og regeringen. Forliget følger også på alle punkter den
økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i 2019, og som skal
evalueres efter budgetvedtagelsen. Med budgetforliget fastholdes nuværende
skatteprocenter.
Partierne bag budgetforliget er enige om, at når Brøndbys nye strategi, Brøndby 2030, er
vedtaget, skal der skabes en tæt sammenhæng mellem kommunens budget og strategien.
De kommende års budgetter skal sikre, at der er midler til at arbejde med de
fokusområder, som kommunalbestyrelsen udvælger i strategien.
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