
Ændringsforslag til budgetaftalen fra Dansk Folkeparti.

Indledning.

De 4 første afsnit udgår.

1. børn og unge.  

Tidlig indsats

Erstattes med nedenstående

Afsættes der 6 mio. kr. årligt fra 2019. (10 – 12 årsværk)

Midlerne bruges til ansættelse af fagpersonale, der på tværs af kommunen skal optimere den tidlige indsats. 
Parterne er indstillet på, at der kan afsættes flere midler fra år 2020, hvis det synes nødvendigt. 2 årsværk 
målrettes tilbud for børn på specialområdet. 

Folkeskolerne

Der indføres sen klassedannelse på alle kommunens folkeskoler. Modellen fra Herstedlund skole bruges som 
udgangspunkt for udformning af den lokale model. 

Ret til orlov fra dagtilbud.

Tilføjes nedenstående

I særlige tilfælde, hvor det skønnes skadeligt for barnet, kan orlov forhindres af det pædagogiske personale. 

DKE og det opsøgende arbejde.

Tilføjes nedenstående.

Hvis det vurderes nødvendigt med flere ressourcer, sikres nye midler til området, da klubområdet ikke skal lide 
under et øget pres. 

Klubberne.

Der tilføres 3. mio. kr. til mere pædagogisk personale. 



2. Social og sundhed.

Rekruttering og arbejdsmiljø.

Tilføjes nedenstående. 

Der indføres selvplanlæggende teams, hvor medarbejdernes har høj grad af indflydelse på planlægning af 
opgaveløsningerne. 

Ældre politik. 

Tilføjes nedenstående.

Der nedsættes 17,4 udvalg til igangsættelse og udarbejdelse af arbejdet med ældrepolitikken. Formandsposten 
besættes at DF. 

Formandsposten er ulønnet, ligesom resten af udvalgsposterne.

Forebyggelse. 

Erstattes med nedenstående.

Forvaltningen gennemfører en kortlægning potentialerne ved en bedre forebyggelses indsats. Der findes 
forbedringsforslag med besparelsespotentiale 10-15 mio. kr. årlig fra 2020. 

Der afsættes 1. mio. kr. i 2019 til analysearbejdet.

I budgettet regnes der med en driftsbesparelse på 5 mio. kr. årlig fra 2020 og 7 mio. kr. årligt herefter. 

Botilbud. 

Der oprettes i forbindelse med et grundsalg et botilbud for psykisk sårbare/syge. Etablerings omkostningerne 
betales af indtægten ved salget ag grunden. 

Botilbuddet forventes at medføre en driftsbesparelse på 960.000 årligt fra 2021. 



4. Kultur og fritid

Forslag 5.4 forenkling og besparelser puljer.

Tilføjes nedenstående.

Arrangementspuljen hovedformål er, at understøtte udbredelsen af dansk kultur. Hvorfor de politisk vedtagne 
kriterier afspejler dette. 

Medlemsaktiviteter unge, herunder 18-24 årige. 

Afsnittet udgår.

5. Infrastruktur og grøn omstilling

Etablering af el-bil standere. 

Erstattes med nedenstående.

Albertslund kommune opfordrer private ejerforeninger og almene boligselskaber til at oprette el-bil standere i 
takt med efterspørgslen.

Brugergruppen.

Punktet udgår

6. Byudvikling

Albertslund centrum.

Afsnittet udgår

Hersted industripark.

Erstattes med nedenstående

Kommunen skal styrke sin rolle i området. Det skal ske ved at etablere kommunale funktioner i området med 
henblik på tiltrækning af nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der afsættes i anlægsbudgettet 5. mio. kr. i årene 2020 0g 2021 til etablering af kommunale tilbud.



Hyldagergrunden

Erstattes med nedenstående.

Der etableres støjdæmpning mod motorvej og jernbane. Samtidig laves ny plan for bedre støjsikring mod AMC. 
Grunden udbydes til boligbyggeri, men med den forudsætning, at AMC kan forblive i nuværende lokaler samt 
baner.  

Bofællesskaber.

Afsnittet udgår

Veje og stier.

Tilføjes nedenstående. 

Ved salg af grunde og bygninger bruges 10 % af provenuet til at forhøje rammen for asfaltarbejder.

7. Øvrige

Hverdagseffektiviseringer

Erstattes af nedenstående.

Hverdagseffektiviseringer skal være en del af den daglige administration. Derfor indføres der en model i 2019 
og 2020, hvor de enkelte afdelinger kan få halvdelen af en hverdagsbesparelse igen, hvis de i deres budgetter 
lykkes med at lave hverdagseffektiviseringer. De tilbageførte midler kan bruges på nyanskaffelser eller andet 
som man lokalt finder vigtigt.

Praktikpladser i den kommunale organisation

Erstattes med nedenstående.

Der oprettes mindst 10 praktikpladser ud over nuværende niveau årligt fra 2019 og frem. Praktikpladserne 
oprettes udenfor grupperne sosu-assistent, sosu-hjælper og PAU-elever. 

Der afsættes årligt 1. mio. kr. til indsatsen    



Indkøb

Der udarbejdes forslag til besparelser på indkøbsområdet i størrelsesordenen 40 – 60 mio. kr. 

Der regnes med en besparelse på 3 mio. kr. i 2019. 6 mio. kr. i 2020. og 10 mio. kr. frem. 

Integration.

Alle ikke-lovpligtige tiltag stoppes og midlerne tilføres kassen. (ca. 6-8 mio. kr.)


