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Albertslund Kommunes økonomi 
Budgetaftalen baserer sig på det budgetforslag, der blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 14. september 

2021 ved behandling af budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023-2025, og efterfølgende er oversendt 

til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer. 

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022. Skatteprocenten 

fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift. budget 

2021. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2021, jf. dog særskilt mødesag om kirkeskat.  

Rammevilkårene for kommunens opgaveløsning og finansiering er fortsat skat, det statslige bloktilskud, 

særtilskud i mindre omfang samt politiske aftaler på Christiansborg, hvor der i et vist omfang følger 

økonomi med til kommunerne. Regeringen og Kommunernes Landsforening aftaler hvert år de 

overordnede rammer for kommunernes økonomi, herunder det såkaldte serviceloft og anlægsloft. Igen i år 

har kommunerne samlet set haft større ambitioner i forhold til service og anlæg end rammerne tillod. Set i 

lyset af den forventede byudvikling med 10 000 flere borgere de næste 10 år er der også i Albertslund 

behov for store investeringer i dagstilbuds- og skolekapacitet de kommende år. Både sidste års 

budgetaftale og denne budgetaftale adresserer den udfordring, så den understøtter den strategiske 

byudvikling.   

Budgettet for 2022 lever op til målet i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik om et overskud på den 

strukturelle driftsbalance på i gennemsnit 80 mio. kr. i budgettet for 2022 og i overslagsårene, dog 

undtagen på likviditeten i overslagsårene 2024 og 2025.  

Skat i budgetperioden 
Økonomiudvalget drøfter hvert år i august måned på baggrund af et oplæg fra forvaltningen fastlæggelsen 

af det efterfølgende års skatteniveau. 

Parterne er enige om ifm. med budgettet for 2024 at vurdere muligheden for at nedsætte skatten set i lyset 

af befolkningsudviklingen, balancen mellem den service, borgerne møder, investeringer og den skat 

borgerne betaler til fællesskabet Albertslund samt konsolidering af kommunens økonomi.  

Parterne er enige om at arbejde for en nedsættelse af kommuneskatten, under forudsætning af, at der kan 

skaffes det fornødne økonomisk råderum.  

Vi bygger bro til fremtidens Albertslund  
Det bliver helt afgørende, at byens næste store udviklingstræk også tiltrækker borgere, der er aktive på 

arbejdsmarkedet og vil bidrage aktivt til byens fællesskaber – og ikke mindst en grøn og bæredygtig 

hverdag.  

Med budgetaftalen for 2021 satte vi en langsigtet retning for et socialt, økonomisk og miljømæssigt 

bæredygtigt Albertslund – og en attraktiv by.    

Det er denne kurs mod et stærkere, rigere, grønnere og mere uafhængigt Albertslund vi fortsætter med 

dette års budgetaftale.  

Albertslund handler mest af alt om mennesker. Vi skal bo godt, blandet og grønt. Vi skal møde god og 

ordentlig velfærd i de stærke fællesskaber, som dagtilbud, skoler, sfo’er, klubber, ældrepleje og 

specialtilbud. Og på den store klinge handler Albertslund om at sikre det enkelte menneske mulighed for at 
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folde sit fulde livspotentiale ud. Den proces starter med barnet. Med de allermindste børn. Derfor er vi 

optaget af at sikre alle børn og forældre de bedst mulige vilkår i barnets første år.  

Vi tror på, at en tidlig indsats er den rigtige vej til en god opvækst for alle børn. Men det er også en proces, 

som understøttes af et stærkt forenings- og kulturliv – kultur er fællesskabets motor.  

Vi ved også, at vi som kommunalbestyrelse skal løse de økonomiske udfordringer, som kommunen står 

med de næste 3-4 år. 

Vi vil arbejdet målrettet for, at økonomien understøtter visionen om Albertslund. Det handler om at bygge 

bro til fremtidens Albertslund, der vil rumme nye muligheder for nuværende albertslundere.    

Børn og unge  
1. Dagtilbud   

I forlængelse af sidste års budgetaftale fortsætter arbejdet med at tilrettelægge udbygningen af 

daginstitutionskapaciteten. Der skal bygges et varieret udbud af institutioner både henset til størrelse og 

muligheden for fysisk placering.  

Institutionerne skal fremme den pædagogiske kvalitet i hverdagen for børnene, og der skal være et godt 

indeklima og gode udeområder. Det overvejes, om nogen institutioner skal have en særlig temaprofil som 

fx idræts- eller kulturinstitution.   

Renoveringen og fornyelsen af eksisterende institutioner fortsætter, idet enkelte af institutionerne udfases 

og erstattes af nybyggerier. Parterne tager konkret stilling hertil ifm. programmet for udbygningen af 

daginstitutionerne.  

Som en del af den samlede udbygning af daginstitutionskapaciteten undersøges muligheden for at oprette 

en børnehave tæt på skoven. Herudover arbejdes der videre med at undersøge behovet og mulighederne 

for et døgnåbent dagtilbud – bl.a. med henblik på at gøre Albertslund til en attraktiv by at bosætte sig i. 

Arbejdsforhold og arbejdsmiljø for børnene, medarbejdere og ledere vil være et fokuspunkt ifm. 

byggerierne. 

I forlængelse af aftalen for budgettet 2021 ses der i 2022 nærmere på normeringerne med henblik på at 

vurdere, om der gennemsnitligt leves op til standarden om tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn 

pr. voksen i børnehaven. 

2.Folkeskolen  

I forlængelse af anbefalingerne fra Tænketanken for fremtidens folkeskole fortsætter arbejdet med at 

udarbejde en ny strategi for folkeskolen i Albertslund. Den brede kreds af aktører i og omkring skolen 

inddrages aktivt i formuleringen af strategien og i forankringen på den enkelte skole.  

I forlængelse heraf undersøges det om temaklasser fx kultur/idrætsklasser og technology- og scienceklasser 

skal tilbydes skolerne som en mulighed. 

Aftalerne i budgetaftalen for 2021 videreføres, herunder fokus på elevernes faglige udvikling og allokering 

af ressourcer til at understøtte strategien. 
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I forbindelse med Folketingets beslutning om at føre særlige midler til et løft af folkeskolen ydes der for  

skoleåret 21/22 et engangstilskud på 3,093 mio. kr. (statslige midler tildelt for 22 og 23). Dette 

engangstilskud fordeles mellem skolerne pr. elev. 

Tilskuddet skal fremme god undervisning for eleverne og sikre, at den enkelte skole har mulighed for at 

realisere den nationale politiske aftale om “Udvidede frihedsrettigheder for skolerne i skoleåret 21/22”.  

De tildelte statslige midler for årene 2024 og 2025 skal understøtte arbejdet med den nye skolestrategi 

lokalt, idet pengene fordeles til de enkelte skoler efter sædvanlig fordelingsnøgle, jf. mødesag herom på KB 

d.12.10.21. Skolerne disponerer over de tildelte midler.  

Børne- og skoleudvalget orienteres halvårligt om midlernes anvendelse.  

Økonomi: 3,093 mio.kr for årene 2022 og 2023 samlet. Varigt fra 2024 2,260 mio.kr 

3. Unges trivsel  

En del unge er i mistrivsel som følge af ensomhed under corona. For at bringe dem tilbage i 

ungefællesskaberne er der behov for en fokuseret indsats på tværs af skoler, klubber, foreninger og 

uddannelsesinstitutioner, hvor de unge opsøges og tilbydes hjælp og vejledning.  

Forvaltningen udarbejder konkret oplæg til indsatsen til beslutning i 1. kvartal 2022.  

BSU og SUS orienteres løbende om indsatsen.  

4.Tænketanken for tryghedsskabende initiativer  

Parterne er enige om at følge op på Tænketankens anbefalinger og initiativer som blev besluttet i mødesag 

på KB-møde d.24.6.21. Hensigten er at skabe en rar og tryg by bl.a. ved at styrke den forebyggende indsats i 

skoler og klubber og med en styrket indsats på gadeplan med gadeplanmedarbejdere.  

Der er afsat midler i forbindelse med budgetaftalen for 2021.  

5.Ungerådet    

For at styrke unges demokratiske muligheder for at tage del i byens udvikling og få indflydelse på deres 

egen hverdag afsættes der 0,025 mio.kr til aktiviteter. Rådet disponerer over midlerne. Efter det første år 

evalueres anvendelse. BSU mødes med Ungerådet en gang om året.  

Økonomi: Varigt 0,025 mio.kr  

6. Albertslund Ungecenter (AUC)  

Der er truffet beslutning om, at Brøndagerskolen samles på Nordmarksmatriklen i løbet af 2022. Det 

betyder, at 10. klasseafdelingen placeres på Sydskolen senest fra d. 1.8.2022. Placeringen kan være 

midlertidig, idet parterne er enige om, at der ifm. byudviklingsprojekterne i området omkring gymnasiet 

undersøges, om der kan findes en samlet, permanent placering af AUC’s aktiviteter. Oplæg til 

placeringsmuligheder præsenteres for KB til budget 2023.  

7. Svanen, Bakkens Hjerte og AMC   

Arbejdet med at opføre nye klubbygninger til Svanen og Bakkens Hjerte fortsættes i overensstemmelse 

med tidligere budgetaftaler og mødesager. AMC placeres midlertidigt på Albertsvænge med 
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motorsportsværksted på Fængselsgrunden. Der arbejdes videre med den permanente placering af AMC. 

Økonomien i mødesagen til KB om den midlertidige placering indarbejdes i budgettet.  

Ældre  
8.Flere pleje- og ældreboliger Albertshøj 3. etape.  

Arbejdet med at gennemføre 3.etape af Albertshøj fortsættes. Her får kommunens sundhedspleje også til 

huse. Byggeriet vil også indeholde erhvervs- og butikslejemål, der understøtter udviklingen af Albertslund 

Centrum.  

9.Besøgspakker i hjemmeplejen og fremtidig mulig organisering af hjemmeplejen 

Arbejdet med at gennemføre besøgspakker for at højne fagligheden og borgernes valgfrihed i 

hjemmeplejen fortsættes i overensstemmelse med budgetaftalen for 2021. Endvidere fortsætter arbejdet 

med at videreudvikle hjemmeplejen i selvstyrende faste teams. Målet er, at borgerne møder færre 

medarbejdere og at øge medarbejdernes indflydelse på eget arbejde, forbedre arbejdsmiljøet og øge 

arbejdsglæden. 

10.Social visitator   

Med henblik på at sikre, at ældre borgere og udsatte borgere får hjælpe til udmåling af boligstøtte, overblik 

over fremtidig økonomi fx i forbindelse med ansøgning om plejeboliger, boliger mv. ansættes en social 

visitator med kendskab til det kommunale sundheds- og ældreområde.  

Økonomi: Varigt 0,600 mio.kr.  

Kultur og idræt  
11. Renovering af kunstværker 

Der igangsættes en renovering af kunstværker fra 2023 – jf. budgetudvidelsesforslag. 

Økonomi: Der afsættes varigt 0,190 mio.kr fra 2023. 

12.Vikingelandsbyen  

For at understøtte Vikingelandsbyens fortsatte drift annulleres besparelsen på 40.000 kr. på institutionens 

driftsbudget varigt fra 2022.   

Økonomi: Varigt 0,040 mio.kr. 

13.Musikskolen  

I overensstemmelse med tidligere KB-beslutning arbejdes der på at placere Musikskolen på Vridsløse 

Fængselsgrunden, så skolen får nye lokaler og samtidig kan indgå i et samspil med den nye bydel.  

14.Kunstgræsbane i Syd  

Der etableres en kunstgræsbane i Syd ved BS 72’s baner. Anlægsarbejdet påbegyndes i 2022, idet der 

afsættes 1 mio. kr. til anlæg i 2022 og 6,5 mio. kr i 2023. Kapacitetsanalysen ift. kommunens idrætsanlæg 

viser allerede nu pres på anvendelsen af kunstgræsbanerne. Hertil kommer ønsket om at styrke 

idrætsfaciliteterne i Albertslund Syd, BS 72’s aktiviteter især ift. børn og unge og klubbens mulighed for at 

bidrage til byudviklingen. Der afsættes derfor samlet 7,5 mio. kr. til en kunstgræsbane ved BS72’s anlæg.  
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Økonomi: Anlæg  1 mio. kr. 2022 og  6,5 mio.kr. i 2023. 

15. Renovering af foreningsbygninger  

Foreningshuset Langagergård, Roskilde Kro og hovedbygningen på Birkelundgård trænger i varierende grad 

til istandsættelse. Der afsættes 1,5 mio. kr. til istandsættelse med 1 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.  

I 2022 istandsættes Langagergård i overensstemmelse med svar på budgetspørgsmål 3. 

Økonomi: Der afsættes 1 mio.kr i 2022 og 0,5 mio.kr i 2023. 

16.Svømmehal Herstedvester Skole 

I forhold til det tekniske budgetforslag rykkes opførelsen frem til 2026. Det igangværende 

programmeringsarbejde fortsætter.  

Klima 
17. Klimaplan  

I Klimaplan 2050 har KB sat ambitiøse mål for kommunens bidrag til at reducere CO2-udslippet. For at sikre, 

at initiativerne sættes i værk, herunder også den løbende opfølgning på målene på vejen til det 

klimaneutrale samfund, ansættes en klimakoordinator.  

Økonomi: 0,640 mio.kr varigt.  

18.El-ladestandere  

I takt med at kommunerne får nye muligheder via lovgivningen for at udbrede el-ladestandere i Albertslund 

tages mulighederne i anvendelse, idet partierne løbende aftaler hvilke initiativer, der skal igangsættes for 

at understøtte markedet og hjælpe boligområderne.  

19.Energikrav til kommunale bygninger, herunder bæredygtigt byggeri  

Ved kommunalt nybyggeri skal der stilles krav om at mindske energiforbrug og miljøbelastning.  

Desuden skal der stilles krav om bæredygtighedsledelse i byggeprocesserne ved kommunalt nybyggeri samt 

i videst muligt omfang ved renoveringer.  

Kommunale nybyggerier opføres bæredygtigt svarende til DGNB–certificering.  

Der udarbejdes oplæg til en temadrøftelse om miljø-og klimamæssigt byggeri i kommunalt og privatregi – 

både i anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase. Partierne drøfter efterfølgende nye initiativer på 

området.  

20.Fjernvarme 

Strategien for lavtemperaturfjernvarme er central i udviklingen af byen og understøtter i de kommende år 

byens arbejde med den grønne omstilling. Parterne er enige om at understøtte konverteringen fra gas til 

fjernvarme i Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby, idet der etableres fjernvarmenet i begge 

bydele. Der arbejdes på, at nye boligområder får mulighed for at tilkoble sig fjernvarmenettet.  
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21.Brugergruppen 

Energiaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens indstilling ifm. takstbudgettet for 

det efterfølgende budgetår. 

Byudvikling 
23. Fængselsgrunden, COOP Byen og Hersted 2045  

Fængselsgrunden: Der arbejdes videre med at udvikle området i samarbejde med Freja, ejere af grunden og 

byens borgere. 

COOP Byen: Der arbejdes på, at udvikle en attraktiv bydel med et blandet indhold af boliger, kontorer, 

erhverv og butikker. 

Albertslund Centrum:  Centret udvikles indenfor masterplanen vedtaget af KB. Posthusgrunden søges 

afhændet hurtigst muligt. 

Det er afgørende, at den igangværende byudvikling fortsætter og understøttes fra kommunens side. Der 

ansættes derfor yderligere medarbejdere indenfor ejendomsplanlægning, byggesagsbehandling og 

trafikplanlægning.  

24.Føtex-parkeringspladsen  

Området søges udviklet med henblik på boliger og parkeringsforhold.  

25.Hyldagergrunden  

Hyldagergrunden udbydes til salg til investorer med henblik på følgende: 

a. Et areal, der udbydes til investor, som udvikler arealet med henblik på at etablere ca. 200 ejerboliger. 

b. Et areal udbydes til salg med henblik på salg til foreninger og institutioner  -jf. tidligere sag herom i KB.  

c. Et areal udbydes med henblik på at etablere 1-2 bofællesskaber – enten som ejer - eller andelsboliger. 

Arealerne udbydes til salg i 2022. 

Albertslund Kommune som uddannelsesinstitution  
26. Uddannelsespolitik  

Albertslund Kommune står i de kommende år overfor en stor udfordring med at rekruttere medarbejdere 

til de store velfærdsområder - det vil sige kvalificerede pædagoger, lærere, sygeplejersker og SOSU-

assistenter og -hjælpere.   

Det er derfor vigtigt, at Albertslund Kommune ikke kun er en attraktiv arbejdsplads med et godt 

arbejdsmiljø, men også en attraktiv uddannelsesinstitution, som løfter opgaven med at bidrage til 

uddannelsen af fremtidens kommunale velfærdsmedarbejdere. Det handler både om at rekruttere og 

fastholde medarbejdere.  

Kommunen bør derfor have en uddannelsespolitik, som kortlægger hvilke fagligheder og kompetencer 

kommunen har brug for i de kommende år. Det betyder også, at vi skal sikre, at vi bl.a. har klinik- og 

praktikvejledere, der er nødvendige ift. værdifulde og kvalificerede praktikforløb i kommunen.   



Albertslund Kommune  
Budgetaftale for 2022                                           7 
Partierne: AFCBV        

Uddannelsespolitikken bør også i et fastholdelsesperspektiv adressere betydningen af og vejen til et godt 

arbejdsmiljø.  

Det er helt afgørende, at Albertslund Kommune er en god og kompetent arbejdsgiver. 

Derfor vil efter-og videreuddannelse af ansatte medarbejdere og ledere også være et afgørende element i 

en uddannelsespolitik. Der skal fokuseres på at bruge veletablerede ordninger som voksenelev-ordninger, 

omstillingsfonden mv. Albertslund Kommune er som udgangspunkt positiv overfor at yde frihed til at 

understøtte en medarbejders ønske om kompetenceudvikling, hvad enten det sker uden omkostning til 

selve uddannelsen eller brugen af kompetencefonde.  

Omstillings- og kompetencefonden indtænkes i efter- og videreuddannelsen. De afsatte 100.000 kr. årligt 

medgår bl.a. i sammenhæng med andre midler, der måtte blive afsat. 

Kommunen arbejder aktivt for at tiltrække uddannelsesinstitutioner eller filialer hertil, som eventuelt 

udvikles i tilknytning til nyopførelse af institutioner, fx kommende plejecentre med henblik at styrke 

rekrutteringen til arbejdspladser.  

Uddannelsespolitikken er også Albertslunds Kommunes bidrag til KKR Hovedstadens uddannelsespolitik i 

foråret 2022.  

Der afsættes 0,500 mio.kr om året til praktik- og voksenlærlingepladser.  

ØU orienteres løbende om fremdriften med uddannelsespolitikken.  

Økonomi: Varigt 0,500 mio. kr. til uddannelsesindsatser, herunder praktik- og voksenlærlingepladser.  

Andet 
27. Andre indsatser 

a. Biodiversitetspulje 

For at øge biodiversiteten etableres en pulje, som kan søges af borgere, foreninger og institutioner, dog 

max 25.000 kr. pr. ansøgning.   

Økonomi: Der afsættes 0,100 mio. kr. 2022 og 2023. 

b. St. Vejleå   

Arbejdet med at fremme biodiversiteten i St. Vejleå fortsættes i samarbejde med interessenterne.   

Der er afsat 0,500 mio.kr. i det tekniske budget som Albertslunds bidrag til det fælles projekt. 

c. Tilgængelighedspulje  

Mindre forbedringer kan øge tilgængeligheden. Der afsættes under Handicaprådet en pulje på 0,100 mio. 

kr. i 2022 til diverse forbedringer.   

Økonomi: 0,100 mio.kr i 2022. 

d. Sund med kultur 

Forlænges i budgetårene 2023 og 2024. 

Økonomi: Der afsættes 0,200 mio. kr. i hvert af budgetårene 2023 og 2024   
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e. Vagten 

For at passe på kommunens bygninger øges vagtens budget. 

Økonomi: Varigt med 0,300 mio.kr årligt.  

f. Støjpuljen  

Støjpuljen videreføres i 2022 med 0,300 mio.kr  

Økonomi: Anlæg 0,300 mio.kr støjpulje. 

g. Reduktionsforslag 34 

Rammereduktionen kan opnås ved fx at foretage en midlertidig opbremsning af forbruget, hvor 

institutioner vurderer som nødvendige eller om udskiftning af inventar kan udskydes til 2023, repareres 

eller ved genbrug fra andre steder. 

h. Reduktionsforslag 36   

Pulje til omstilling- og kompetenceudvikling udgår – 0,100 mio. kr. 

Køb og salg  
28. Beslutning om køb og salg  

Beslutning om køb og salg af grunde samt kommunale ejendomme drøftes partierne imellem. Såfremt der 

ikke opnås enighed, er partierne fritstillede.  

Indtægter fra salg af grunde reserveres til at styrke kommunens likviditet – jf. kommunes økonomiske 

politik. Såfremt det er muligt likviditetsmæssigt, prioriteres investeringer i ny infrastruktur ifm. 

byudviklingsprojekter, fornyelse af dagtilbuds- og skolekapacitet samt vedligeholdelsesarbejder. 

Analyser  
29. Analyse af folkeskolens økonomi  

Albertslunds folkeskoler er i top-10 over omkostninger pr elev. Alligevel kan det konstateres, at på trods af 

omkostningsniveauet lægger skolerne i bunden ag opgørelser over karaktergennemsnit ved 

afgangsprøverne.   

På den baggrund gennemføres en analyse af hvordan økonomien hænger sammen på området for at styrke 

folkeskolen. Analysen omhandler udgifter til lærere, pædagoger, medarbejdere, ledelse, materialer til 

undervisningens afvikling, tjenesteydelser, personaleomsætning og bygningsdrift.  

Der ønskes tillige en analyse af specialområdets økonomi.  

Der ønskes endvidere en belysning af sammenhængen mellem PPR’s økonomi og skolernes økonomi med 

henblik på at sikre en mere forenklet styringsmodel på området, der også sikrer sammenhæng mellem 

bestiller af ydelsen og bevillingsgiver.  

Der ønskes en opgørelse over lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal for skoleårene 19/20, 20/21 

og 21/22. 
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Det ønskes belyst, hvordan personaleressourcerne er set i forhold til det antal lektioner hver skole skal 

dække.  

Det ønskes belyst, hvor mange lektioner, der er besat med to medarbejdere. 

Det ønskes belyst, hvor mange lektioner, der besættes med ikke-uddannede vikarer, helt aflyses og i hvilket 

omfang en støttelærer/pædagog trækkes ud til vikararbejde.  

Endvidere kan det konstateres, at der indimellem er overskridelser af budgetterne på skolerne. Der ønskes 

derfor bud på en trafik-lys-model ift. de enkelte skolers økonomi, personaleomsætning og sygefravær, som 

gør det muligt for fagudvalget kvartårligt at følge udviklingen i økonomien på de enkelte skoler.  

Medarbejder- og elevtrivsel indgår i belysningen.  

ØU og BSU orienteres løbende om fremdriften i undersøgelsen. Trafiklys-modellen forelægges kvartalsvis 

for udvalget.  

30.Analyse af økonomien på dagtilbudsområdet  

Det kan konstateres, at dagtilbudsområdet er landets femte dyreste at drive. På den baggrund ønskes en 

analyse af, hvordan økonomien hænger sammen på området, herunder udgifter til pædagoger, 

medarbejdere, ledelse og øvrig drift samt bygningsdrift. Analysen skal beskrive økonomien i området i 

normal drift.   

Der ønskes en belysning af rationen mellem pædagoger og ikke-uddannet personale i 2020 og 2021.  

Medarbejdertrivsel indgår i belysningen. 

ØU og BSU orienteres løbende om fremdriften i undersøgelsen. 

31. Analyse på udgiftsbehovet på ældreområdet 

På baggrund af den gennemførte Index100 benchmark af udgifterne på plejebolig- og hjemmeplejeområdet 

samt Ældresagens undersøgelse af d. 13.9, som viser en markant stigning over 10 år i antal visiterede timer 

til hjemmepleje til de 65+-årige i Albertslund gennemføres en analyse af udgiftsstrukturen på 

ældreområdet med henblik på at sikre sammenhæng mellem det politiske fastsatte serviceniveau, den 

demografiske udvikling og økonomien på området.  

Efter afslutningen af analysen gennemføres en ældrepolitisk konference, hvor KB, borgere, forskere og 

interessenter inden for ældreområdet diskuterer den fremtidige udvikling på området – både i en lokal og 

national kontekst.  

Medarbejdertrivsel indgår i belysningen. 

Sundheds- og socialudvalget orienteres løbende om fremdriften i analysen. 

32.Borgersamlinger 

Der arbejdes videre med at udvikle konceptet Borgersamlinger i en Albertslund-kontekst.  

33. Forvaltningspraksis  

Der følges op på tidligere budgetaftalers aftale om forvaltningspraksis – fx ift. familier med børn i 

vanskeligheder.  
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Budgetkatalog 
Formalia 

Der stemmes for det af Økonomiudvalget indstillede budgetgrundlag og overslaget for fremtidige budgetår, 
der fremgår af denne aftale. Alle andre ændringsforslag til budgettet afvises medmindre der er enighed 
mellem parterne om andet. 

Budgetaftalen er indgået med en fælles forståelse for kommunernes ansvar for samlet at overholde 
Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Der kan således efter aftalens indgåelse laves nødvendige 
justeringer af den budgetterede servicerammebuffer og/eller teknisk korrektion af bruttoanlægsudgifterne. 
Justeringerne vil ikke have betydning for budgettet på den borgerrettede service. 

Det bemærkes i øvrigt, at medmindre andet er anført videreføres budgetaftalen for 2021 i sin helhed.  

Albertslund d.28.9.21  

 

For følgende partier: 

 

Socialdemokratiet                           SF-Socialistisk Folkeparti                                   Det Konservative Folkeparti 

 

 

Radikale Venstre                              Venstre, Danmarks Liberale Parti  

 

 

Bilag A: Budgetreduktioner  

Bilag B: Udvidelser  

Bilag C: Anlæg 


