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Budgetforlig 2022-2025 – Brøndby i udvikling 

Brøndby Kommune er i en rivende udvikling. Den seneste befolkningsfremskrivning viser, at der i 

2025 vil være godt 3.000 flere borgere end i 2021 svarende til en befolkningsvækst på 8 pct. Især 

nye boliger i Kirkebjerg og kollegieboliger i Brøndbyøster tiltrækker mange nye borgere i disse år. 

Samtidig har kommunalbestyrelsen med Fremtidens Brøndby Strand sat gang i et af de største 

byudviklingsprojekter længe. Det skal være med til at udvikle Brøndby Strand og tiltrække nye 

borgere. 

Det er glædeligt, at der er udvikling, og at folk gerne vil flytte til Brøndby. Det er med til at 

realisere målet i Kommunalbestyrelsens strategi Brøndby 2030 om mere varierede boligformer. 

Men det kræver, at velfærden og de fysiske rammer følger med. Budget 2022-2025 bidrager til 

dette. Både med et højt anlægsniveau og et løft af serviceudgifterne, som sikrer et godt 

serviceniveau for borgerne i Brøndby, og at udgifterne kan følge med demografien. 

Med anlægsinvesteringer for 140 mio. kr. i 2022 fortsætter kommunalbestyrelsen de sidste par års 

høje investeringsniveau. For at skabe plads til de mange nye børn i særligt Brøndbyvester, 

afsættes der i alt 51,5 mio. kr. til at udbygge Brøndbyvester Skole og til at bygge nye 

dagtilbudspladser. 

Velfærd handler også om, at der er plads til sport, idræt og bevægelse. Det er en central del af 

Brøndbys DNA og af strategien frem mod 2030. I 2022 er der afsat 13 mio. kr. til at afslutte 

byggeriet af BIF’s nye klubhus og der reserveres mere end 12 mio. kr. til en tiltrængt renovering af 

svømmehallen på Nørregård. Og på Brøndby Strand skole skal der i 2022 bruges 1,8 mio. kr. til at 

færdiggøre et nyt bevægelses- og træningsområde, som giver bedre mulighed for bevægelse i 

skoletiden.  

Samtidig med at vi fortsat investerer i faciliteter til sport, idræt og bevægelse, afsættes der med 

budgettet for 2022 driftsmidler til et fritidspas, som skal sikre, at udsatte børn og unge deltager i 

bl.a. organiseret idræt. Der bliver også afsat midler til, at der kan blive ansat en skole- og 

fritidsvejleder, som skal bygge bro mellem skolerne og foreningerne med det mål, at flere børn og 

unge skal have et aktivt fritidsliv. 

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2021 udviklingsplanen for sportsbyen. Den danner rammen 

om de næste mange års udvikling af sportsbyen. I 2022 forberedes den nye Bus 500 +way, som 

bl.a. vil indebære, at der bliver etableret en ny ankomst til sportsbyen fra Borgmester Kjeld 

Rasmussens Boulevard, når man kommer med bussen. Samtidig afsættes der i budgettet midler til 

en vejomlægning og etablering af nye p-pladser i sportsbyen som følge af byggeriet af det nye 

padelcenter, som åbner i sportsbyen i 2022. 

For at skabe plads til de mange anlægsudgifter i 2022, har kommunalbestyrelsen valgt at udskyde 

byggeriet af det nye plejecenter i Vesterled, så det først for alvor går i gang i 2023. Det er 

konsekvensen af det statslige anlægsloft, som kommunen skal holde sit budget indenfor. Men der 

er sat penge af i budgettet til, at der fortsat kan gives en god pleje og omsorg i hjemmeplejen og 

på Gildhøjhjemmet frem mod, at det nye plejecenter bliver taget i brug i 2026.  



Brøndby Kommune vil i 2022 have udgifter inden for servicerammen for 2,1 mia. kr.  

En af de største stigninger i udgifterne sker inden for det specialiserede socialområde for voksne, 

hvor budgettet fra 2021 til 2022 stiger med godt 14 mio. svarende til en stigning på 6,4 pct. Man 

har set lignende stigninger i udgifter i mange andre kommuner de seneste år. Det var derfor, at 

det specialiserede socialområde var et stort tema ved forhandlingerne mellem KL og regeringen 

om den kommunale økonomi i forsommeren. 

I Brøndby Kommune ønsker vi et stærkt socialområde, hvor vi tager godt hånd om borgere med 

handicap og psykiske lidelser. Men vi ønsker også at styre økonomien og sikre, at vi får mest mulig 

service for de udgifter, vi bruger på området. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at 

der i 2022 skal gennemføres en budgetanalyse af det specialiserede socialområde, som bl.a. skal 

se på overgangen fra barn til voksen, på tilbudsviften og på brugen af eksterne tilbud.  

Allerede nu styrkes sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde. Der bliver med 

budgettet for 2022 afsat midler til flere sagsbehandlere på både børne- og voksenområdet. Det vil 

medføre, at den enkelte sagsbehandler får færre sager og dermed mere tid til borgerne.  

På mødet i kommunalbestyrelsen i juni besluttede en enig kommunalbestyrelse, at Brøndby 

Kommune skal søge statslige puljemidler til at oprette en borgerrådgiverfunktion. En forudsætning 

for beslutningen var, at der i budgettet blev afsat midler til en eventuel medfinansiering. Med 

budgetaftalen er der afsat midler til en mulig medfinansiering på 50 pct. Partierne bag aftalen er 

enige om at tilvejebringe eventuelle resterende midler, hvis der opstår behov for det. 

På ældreområdet følger udgifterne udviklingen i demografien. Det giver mulighed for, at området 

kan fortsætte med et højt serviceniveau. Med budgettet afsættes der nye midler til at styrke 

koordinationen mellem sygehus og kommune, når borgere bliver indlagt, til de såkaldte 

flexpladser på ældrecentret Nygårds Plads og til at styrke hverdagsrehabiliteringen i 

hjemmeplejen. 

Brøndby Kommune tilbyder i dag i en række sammenhænge, at borgerne kan købe et måltid mad. 

Partierne er enige om, at det i 2022 skal undersøges om der kan skabes større sammenhæng i de 

forskellige tilbud, samtidig med at bespisningen fortsat skal understøtte stærke fællesskaber. 

Med budgettet for 2022 afsættes der midler til to vigtige investeringer på børneområdet.  

Det drejer sig for det første om midler til et løft af pædagogernes løn i Brøndby, så de kommer på 

niveau med øvrige omegnskommuner. Det skal ses som en fortsættelse af de beslutninger, som 

allerede er taget om at sikre daginstitutionerne højere normeringer og om at sigte efter, at 80 pct. 

af de voksne er uddannede pædagoger. Vi ønsker, at institutionerne er rustet til skabe gode 

rammer for alle børn. I den sammenhæng er det vigtigt, at vi fortsat kan rekruttere og fastholde 

pædagoger. 

Det drejer sig for det andet om midler til et fagligt løft på folkeskolerne. Den igangværende indsats 

på Brøndby Strand Skole for at skabe bedre faglige resultater har nemlig vist, at det er vigtigt, at 

der er kompetencer til systematisk at opsamle data og opspore faglige udfordringer, så skolerne 



kan sætte målrettet ind for at højne elevernes faglige niveau. Det spiller direkte ind i 

målsætningen i Brøndby 2030 om at flere børn skal lykkes i folkeskolerne. 

Partierne er enige om i 2022 at følge op på den Ungerapport, som blev lavet, da §17,4-udvalget – 

fælles om unges uddannelse i Brøndby – startede sit arbejde, så den nye kommunalbestyrelse har 

et godt afsæt for det videre arbejde med fokusområdet, en by med læring og beskæftigelse, i 

Brøndby 2030. 

I Brøndby 2030 har vi også besluttet, at vi vil slippe naturen løs. Derfor er kommunen gået med i 

Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Det koster at skabe nye 

rum til naturen og omlægge driften på de kommunale arealer. Derfor afsættes der 1 mio. kr. 

ekstra i hvert af årene 2022-2024 til dette formål. 

Støj er en kæmpe udfordring i Brøndby. Den værste støj kommer fra de statslige motorveje, men 

på mange veje i Brøndby kan man også reducere støjen, hvis hastigheden bliver sat ned. Der er 

derfor enighed om, at Kommunalbestyrelsen skal arbejde for på udvalgte strækninger at få sænket 

fartgrænserne. Det vil også være godt for trafiksikkerheden. 

Kriminaliteten har heldigvis været faldende i Brøndby de senere år, men mange borgere oplever 

desværre stadig utryghed. Partierne er derfor enige om at styrke det forebyggende arbejde i SSP 

med en ekstra medarbejder. Det skal sikre, at der er flere ressourcer til det opsøgende arbejde på 

gadeplan. 

Som følge af corona har der i både 2020 og 2021 været et stort fokus på ekstra rengøring og 

hygiejne. Det er fortsat vigtigt med et godt rengøringsniveau, men udgifterne skal i 2022 tilpasses 

til en tid, hvor corona ikke længere udgør en samfundskritisk sygdom, og hvor staten ikke længere 

kompenserer for det forhøjede niveau. Samtidig er der altid god grund til at se på om rengøringen 

kan tilrettelægges mere effektivt. Der skal derfor laves en analyse af den kommunale rengøring, 

som forelægges for kommunalbestyrelsen i 2022. 

Medarbejderne i Brøndby Kommune har desværre et sygefravær, som ligger over både 

landsgennemsnittet og gennemsnittet i omegnskommunerne. Kommunalbestyrelsen ønsker 

derfor, at direktionen og HMU sammen tilrettelægger indsatser i 2022 for at få sygefraværet bragt 

ned. Økonomiudvalget vil løbende følge indsatsen, og den samlede kommunalbestyrelse vil få 

forelagt en status ved udgangen af 2022. 

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

Med budgetforliget fastholdes alle nuværende skatteprocenter. 

Hvis det som led i den faseopdelte budgetlægning, som KL koordinerer, skulle vise sig nødvendigt 

at foretage ændringer i de rammer, som forliget indebærer, er partierne enige om at finde 

løsninger sammen og beslutte eventuelle ændringer i enighed.  
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