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Budgetforlig 2021-2024 

Partierne bag budgetforliget er med budget 2021-2024 enige om at øge investeringerne massivt for at sikre 
et godt grundlag for den fortsatte velfærd i Brøndby Kommune i årene fremover. Samtidig er det Brøndbys 
bidrag til at holde hånden under dansk økonomi, som er hårdt ramt af coronakrisen. Samlet set planlægges 
der med anlægsudgifter for næsten 182 mio. kr. i 2021 og med anlæg inden for anlægsrammen på 162 mio. 
Anlægsudgifterne dækker bredt og kommer alle velfærdsområder til gavn. 

På børneområdet er det særligt udbygningen af Kirkebjerg og den snarlige tilflytning af nye borgere, som 
kræver, at der bygges til og bygges nyt. Der er derfor afsat penge i 2021 til både en udbygning af 
Brøndbyvester skole og til at øge kapaciteten på daginstitutionsområdet i Brøndbyvester. Samtidig afsættes 
der midler til at udbygge Lunten, som er et tilbud til børn med autisme. Det betyder, at Lunten, når byggeriet 
er færdigt, kan rumme 80 elever. 

Den suverænt største post på budgettet i de kommende år er byggeriet af det nye plejecenter i Vesterled, 
som både skal erstatte Gildhøjhjemmet, skabe nye plejehjemspladser og sikre gode faciliteter til 
rehabilitering til en stigende ældrebefolkning. Byggeriet tager for alvor fart fra 2022, men forberedelsen er 
allerede nu i fuld gang. 
Erstatningsbyggeriet for det nuværende Lionslund, som er et tilbud til voksne med varigt nedsat 
funktionsevne, kunne ikke sættes i gang som planlagt i 2019, fordi byggepriserne på daværende tidspunkt 
var for høje. Det er derfor nu rykket til årene 2021-2023, så Brøndby kan tilbyde et tidssvarende botilbud. 

Anlægsbudgettet understøtter også sport og bevægelse. 2021 bliver året, hvor byggeriet af det nye klubhus 
i Brøndby IF sættes i gang, og det forventes at stå færdigt i 2022. Med indeværende budgetforlig er der også 
afsat midler til en springhal i Brøndby Strand. Det skal sikre, at de mange medlemmer af gymnastikforeningen 
får nye muligheder for at dyrke deres sport og samtidig skabe grundlag for at rekruttere nye medlemmer. 
Ikke mindst hos børn og unge i Brøndby Strand. 
Med driftsbudgettet øges servicerammen. Det giver både mulighed for at følge med demografien og for at 
sætte nye initiativer i værk. Partierne har særligt haft et fokus på at prioritere indsatser, der kan understøtte 
Brøndbys nye strategi, Brøndby 2030, inden for bl.a. uddannelse og beskæftigelse, klima og bevægelse. 

Brøndby Kommune ønsker i de kommende år at styrke indsatsen for at nedbringe fraværet i vores skoler. 
Der skal derfor etableres en tværfaglig taskforce, som i samarbejde med familierne skal arbejde for, at de 
børn, som i dag har alt for meget fravær hjælpes tilbage i en stabil hverdag med skolegang. Det er nemlig 
helt afgørende for at få det fulde udbytte af skolegangen og dermed også for, at flere unge i Brøndby 
senere lykkes med en ungdomsuddannelse. Børneudvalget skal udmønte midlerne og den nærmere model 
for arbejdet besluttes i Kommunalbestyrelsen i starten af 2021. Resultatet af Taskforcens arbejde skal 
endvidere evalueres, når den har fungeret i to år. 
Som led i arbejdet med uddannelse til alle i § 17,4-udvalget har der været iværksat et samarbejde med 
ungdomsbyen, hvor eleverne kan møde dagligdagen på en byggeplads. Med budgettet afsættes der midler 
til at fortsætte samarbejdet i de kommende år. Det er vigtigt, at børn og unge præsenteres for forskellige 
uddannelsesveje, herunder de muligheder erhvervsuddannelserne tilbyder. 

1-1-strategien, som indebærer, at alle børn fra skolestart til skoleafslutning har en personlig, digital enhed, 
fx en tablet eller en bærbar computer, har nu været gældende siden skoleåret 2017-2018. 

Kommunalbestyrelsen ønsker at fortsætte med 1-1-strategien og afsætter derfor driftsmidler til udskiftning 
af enheder. Det har i de senere været en stigende udgift, som der nu skabes varig finansiering til. 
Partierne bag budgettet er enige om i det kommende år at have et særligt fokus på udviklingen af Brøndby 
Strand Skole. Der er derfor enighed om, at Børneudvalget tæt skal følge udmøntningen af de indsatser, som 
sættes i værk for at øge resultaterne ved den afsluttende afgangsprøve. 

På daginstitutionsområdet har en enig kommunalbestyrelse i år valgt at udmønte de midler, som blev afsat 
på finansloven til bedre normeringer. Partierne er også enige om fuldt ud at udmønte de midler til bedre 
normeringer, som Folketinget forventeligt vil afsætte i de kommende års finanslove for at nå målet om 
minimumsnormeringer. 



På ældreområdet er der afsat midler tit at styrke kvalitetsarbejdet i hjemmeplejen og afsat flere ressourcer 
til diætvejledning. Coronakrisen har vist, at det er vigtigt, at hygiejne er højt prioriteret. Partierne er derfor 
også enige om at afsætte midler til en hygiejnesygeplejerske. 

Med budgettet for 2021 er der et fortsat et stort fokus på idræt og bevægelse. 1 2021 går arbejdet med 
"Bevæg dig for livet" i gang, som allerede blev prioriteret med budgettet for 2020. Det er et samarbejde med 
Danmarks Idrætsforbund og DGI, der har som mål, at flere Brøndby-borgere skal bevæge sig. For at 
understøtte indsatsen afsættes der både ledige midler, som kan bruges i samarbejdet med foreningerne, og 
midler til, at alle daginstitutioner i 2021 kan blive uddannet i idræt, leg og bevægelse. 
Med Brøndby 2030 fik klima en tydelig kommunal prioritering. Der skal nu laves en klimaplan, hvor arbejdet 
med, hvordan Brøndby kan skabe C02-reduktioner, skal sættes i gang. Det afsættes der midler til i både 
2021 og 2022. 

På alle de fem fokusområder, som strategien indeholder, vil der blive sat et arbejde i værk, som skal sikre, 
at der er fremdrift og at målene nås. Kommunalbestyrelsen vil løbende blive præsenteret for indsatser og 
drøfte udmøntningen af strategien. Det gælder bl.a. fokusområdet "Større variation i natur og grønne 
områder", som kommunalbestyrelsen tager hul på i 2021. 
Brøndby er kendetegnet ved ikke kun at være en bosætningskommune. Vi har også store og velfungerende 
erhvervsområder. Det er er en gevinst, fordi det skaber arbejdspladser tæt på. I de senere år er der gjort en 
stor indsats for at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Partierne er enige om, at næste skridt bør 
være, at der udarbejdes en egentlig erhvervspolitik. Det arbejde skal sættes i gang i 2021, og et udkast til 
politik skal fremlægges for kommunalbestyrelsen mod slutningen af året. 

Erfaringen fra en række kommuner er, at det både kan højne kvaliteten og give mere effektive sociale 
indsatser, hvis sagsbehandlerne ikke har for mange sager. I foråret 2021 skal forvaltningen derfor komme 
med et oplæg til Kommunalbestyrelsen, som belyser, hvor mange sager der er pr. sagsbehandler på de 
forskellige sagsområder på såvel børne- som voksenområdet. 

Kriminaliteten har heldigvis været faldende i Brøndby Kommune i de senere år, men partierne er enige om, 
at det fortsat er vigtigt, at der er et stærkt forebyggende arbejde blandt børn og unge, så der gribes tidligt 
ind, hvis der er tegn på uhensigtsmæssig adfærd. Der skal derfor i foråret 2021 laves et oplæg til 
kommunalbestyrelsen om SSP-arbejdet, herunder en vurdering af om indsatsen kan styrkes. 

Budgetforliget indebærer samlet set, at budgettet er i balance og følger den økonomiske politik, som 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Servicerammepuljen er dog i budgettet for 2021 reduceret til 14,5 

mio. kr., da erfaringen fra de senere år er, at puljen ikke anvendes fuldt ud. Med budgetforliget fastholdes 
alle nuværende skatteprocenter. 

Det følger af den økonomiske politik, at Brøndby Kommune skal bidrage til, at de rammer, som er aftalt 
mellem KL og regeringen, overholdes. Hvis det, som led i den faseopdelte budgetlægning, skulle vise sig 
nødvendigt at foretage ændringer i de rammer, som forliget indebærer, er partierne enige om, at det 
kræver enighed i forligskredsen. 
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