
Budgetforslag 2022-2025

| Indtægter -4.500
Nr. :: 2022 2023 2024 2025

Forslag 1
Grundsalg plejeboliger opr. bevilling
Ny fordeling af indtægter fra grundsalg plejeboliger -4.500

-4.500
4.500

I_________ Indtægter i alt 0 -4.500 0 0

| Drift -5.285 -6.285 -3.760 -1.7701

Nr- ... Social- og Sundhedsudvalget 2022 2023 2024 *025j

Forslag 2 Konsekvens af at plejeboliger fremrykkes til 2023 -2.400 -3.400 -600 1.800

Social- og Sundhedsudvalget i alt -2.400 -3.400 -600 1.800

[N£_______ Økonomiudvalget 2022 2023 2024 2025
Forslag 3 Besparelse på overførselsindkomster som konsekvens af seniorpension -2.885 -2.885 -3.160

■ ■ ■ ■;-- 1

-3.570

Økonomiudvalget i alt -2.885 -2.885 -3.160 -3.570

Anlæg 101.161 55.920 79.180 30.0001
Nr. 2022 2023 2024 2025

Juniorklub i Nord 5.705
Ny daginstitution 5.000 30.000
Bøme- og Kulturudvalget i alt 10.705 30.000

Forslag 4 Etablering serviceareal Højstruphave nye plejeboliger opr. bevilling 790
Forslag 4 Nyt skøn for serviceareal Højstruphave og ny fordeling 1.072 -790

Social- og Sundhedsudvalget i alt 1.072

Letbaneforplads 4.000
Etablering af svømmehal 76.161 9.223
Lukning af svømmehal og nye bygninger 3.920 15.680
Opfyldning af svømmehaller på skoler 4.500 10.000

Forslag 5 Ombygning af kryds Sdr. Ringvej / Vallensbæk Torvevej opr. bevilling 3.500
Forslag 5 Ny fordeling af ombygning af kryds Sdr. Ringvej/Vallensbæk Torvevej -3.500 3.500
Forslag 6 Vejlegårdsvej renovering efter boligudbygning opr. bevilling 5.000
Forslag 6 Vejlegårdsvej renovering ny fordeling -5.000 5.000

Vallensbæk skole - udvidet indskoling 15.000 10.000
Forslag 7 Trafikpulje opr. bevilling 15.000 11.000
Forslag 7 Trafikpulje ny fordeling -10.000 -3.000 8.000 5.000
Forslag 8 Kapacitetsudvidelse - børne/ungeområdet opr. bevilling 8.000 22.000
Forslag 8 Kapacitetsudvidelse ny fordeling -8.000 -12.000 20.000

Teknik- og Miljøudvalget i alt 96.161 39.143 47.680 30.000

Forslag 9 Udviklingspulje opr. bevilling 5.000 5.000 5.000
Forslag 9 Reduktion af udviklingspulje -3.500

Økonomiudvalget i alt 5.000 5.000 1.500

1----- -- i_____ Anlæg i alt 101.161 55.920 79.180 30.000

|Øvrige forskydninger 7.364

Nr- Balanceforskydninger, m.m. 2022 2023 2024 2026]

Forslag 10 Grundkapitalindskud plejeboliger 7.036
Forslag 10 Nyt skøn for grundkapitalindskud plejeboliger og ny fordeling 7.364 -7.036

Balanceforskydninger i alt 0 7.364 0 0



Resultatopgørelse - Budget 2022-2025

Positive tal angiver indtægter i 1.000 kr.
Negative tal angiver udgifter i 1.000 kr.

Korrigeret
budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

A. Det skattefinansierede område
Skatter
1. Indtægter i alt 1.135.756 1.149.249 1.212.411 1.258.849 1.315.920
Indkomstskat 808.083 827.920 886.443 930.891 974.338
Ejendomsskat 110.891 118.201 121.138 123.931 126.107
Selskabsskat 7.242 33.198 15.976 16.087 16.839
Tilskud og kommunal udligning 209.540 169.930 188.854 187.940 198.636

Driftsudgifter
Børne- og Kulturudvalget -346.309 -362.837 -375.200 -384.005 -388.243
Social- og Sundhedsudvalget -354.216 -373.807 -384.200 -388.820 -392.695
Teknik- og Miljøudvalget -64.339 -67.134 -67.097 -67.080 -67.096
Økonomiudvalget -274.433 -272.950 -270.803 -265.243 -265.604
Ændringer - drift 5.285 6.285 3.760 1.770
2. Driftsudgifter i alt -1.039.297 -1.071.443 -1.091.014 -1.101.389 -1.111.869
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 -21.934 -48.791 -76.747
Renter m.v. -6.333 -6.026 -5.344 -4.711 -4.089
3. Ordinært driftsresultat 90.126 71.780 94.119 103.958 123.216
Anlæg, nettoudgifter:
Børne- og Kulturudvalget -2.000 0 -10.705 -30.000 0
Social- og Sundhedsudvalget -1.000 0 0 -790 0
Teknik- og Miljøudvalget -52.864 -114.661 -46.643 -51.680 0
— Salg afjord og faste ejendomme 0 0 0 0 0
Økonomiudvalget -5.000 -5.000 -5.000 -500 0
Ændringer - anlæg 18.500 10.928 3.790 -30.000
4. Anlæg, nettoudgifter i alt -60.864 -101.161 -51.420 -79.180 -30.000
5. Resultat, skattefinansieret område (3+4) 29.262 -29.381 42.699 24.778 93.216

B. Det brugerfinansierede område
6. Driftsudgifter, forsyningsområdet 518 482 482 482 482
7. Anlægsudgifter, forsyningsområdet 0 0 0 0 0
8. Resultat, brugerfinansieret område (6+7) 518 482 482 482 482
9. Samlet resultat (5+8) 29.780 -28.900 43.180 25.259 93.697

Finansiering
Tilgang af likvide aktiver
Resultat i alt (9) 29.780 -28.900 43.180 25.259 93.697
Låneoptagelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Tilgang af likvide aktiver i alt 30.780 -27.900 44.180 26.259 94.697
Afdrag på lån -31.495 -32.260 -32.500 -32.608 -32.636
Ændring af diverse tilgodehavender -3.605 -3.370 -10.734 -3.370 -3.370
10. Ændring af kassebeholdningen -4.320 -63.530 946 -9.719 58.691

Kassebeholdning
Kassebeholdning primo (1. januar) 183.850 102.533 39.003 39.949 30.231
Ændring af kassebeholdningen (10) -4.320 -63.530 946 -9.719 58.691
Tillægsbevillinger i 2020 -76.997
Kassebeholdning ultimo 102.533 39.003 39.949 30.231 88.922

Overholdelse af rammer for service- og anlægsudgifter
Vallensbæks serviceramme i 2022 -844.305
Vallensbæks serviceramme i 2022 justeret med 
befolkningstilvækst -846.691
Serviceudgifter for 2022 i dette budgetoplæg -851.255
Forskel til KL-serviceramme (- = overskridelse) -6.950
Forskel til justeret serviceramme (- = overskridelse) -4.564

Vallensbæks andel af aftalt anlægsniveau i 2022 opgjort 
efter befolkningstal -54.327
Bruttoanlægsudgifter i budgetoplæg for 2022 -101.161
Forskel til anlægsramme (- = overskridelse) -46.834
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Budgetforlig for 2022-25 i Vallensbæk
De tre partier i Vallensbæk Kommunalbestyrelse har indgået forlig om budget 2022-25.

Med forliget om budgettet for 2022-25 er forligspartierne enige om, at der fortsat er en ro
bust og bæredygtig økonomi i Vallensbæk Kommune, som opfylder følgende målsætninger og 
forudsætninger:

• at der skal være mindst 30 mio. kr. i kassebeholdningen i det vedtagne budget 2022 
og overslagsårene

• at nedbringe kommunens gæld
• at bufferpuljen på 5 mio. kr. fortsætter med henblik på at fastholde budgetsikkerhed 

og undgå tillægsbevillinger
• at der i budget 2022 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, medmindre der 

kommer afgørende nye oplysninger
• at der i budget 2022 fastholdes en udskrivningsprocent på 25,6 og at grundskylds

promillen fastholdes på 24,38
• at det betingede balancetilskud på ca. 8,6 mio. kr. ikke indregnes i budgettet i 2022

Med forliget om budgettet er der samlet set indarbejdet udgifter til kommunens serviceområ
der for ca. 851,3 mio. kr. i 2022. Hertil kommer bruttoanlægsudgifter for ca. 101,2 mio. kr. 
Udgifterne til kommunens serviceområder og til de forskellige anlægsprojekter er gennemgået 
nedenfor.

Til trods for en udfordrende situation i forbindelse med budgetlægning af 2022-25 indeholder 
budgettet ikke besparelser eller forringelser på kommunens serviceniveau. Samtidig rummer 
Budget 2022-25 stadig et stort og flot anlægsprogram.

Budgetlægningen af kommunens budget for 2022-25 har været udfordret særligt på grund af 
følgende tre forhold.

For det første har budgetlægningen for 2022-25 været præget af reformen af det kommunale 
udligningssystem, som blev gennemført på Christiansborg i maj 2020 med virkning for 2021 
og frem.

Udligningsreformen indebar, at Vallensbæk Kommune fremadrettet har et direkte tab på 16,7 
mio. kr. hvert år, og herudover et afledt tab på årligt 12,4 mio. kr. på grund af en ændring af 
to kriterier i udligningssystemet. Det betyder et samlet tab for Vallensbæk Kommune på 29,1 
mio. kr. hvert år, når udligningsreformen er fuldt indfaset i 2025. Herudover indgik det i aftale
grundlaget bag reformen, at finansieringstilskuddet til kommunerne, som tidligere er blevet af
talt årligt i økonomiforhandlingerne, blev gjort permanent svarende til ca. 4,3 mio. kr. i Val
lensbæk.

For det andet har budgetlægning for 2022-25 været påvirket af, at lokalplanen for Byhaven 
blev annulleret af Planklagenævnet i foråret 2021, hvilket har påvirket den forventede befolk
nings- og indkomstudvikling i kommunen i negativ retning.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 blev skatten sat op med 0,5 procentpoint sva
rende til et årligt provenu (netto) på små 14 mio. kr. Dette skulle finansiere cirka halvdelen af 
tabet på udligningsreformen for 2021 og frem. Resten af tabet blev ved sidste års budgetforlig 
forudsat finansieret via kommunens udviklingsdagsorden og befolkningsfremgang. Med Plan
klagenævnets annullering af lokalplanen for Byhaven er dette blevet udfordret.
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For det tredje er bundlinjen i Budget 2022-25 blevet udfordret af merudgifter på det speciali
serede børne- og voksenområde primært under Social- og Sundhedsudvalget. Hertil kommer 
merudgifter til førtidspension og seniorpension på udvalgets område.

Fra 1. januar 2022 hjemtager Vallensbæk Kommune de opgaver, som Ishøj Kommune har va
retaget siden 2007 for kommunens borgere på blandt andet det specialiserede børne- og vok
senområde, genoptræning, hjælpemidler mv. Der er ved opgaveoverdragelsen pr. 1. januar 
2022 i første omgang et stort fokus på "sikker drift", og at borgerne ikke skal kunne mærke, at 
opgaverne bliver overdraget fra Ishøj til Vallensbæk Kommune. På den lidt længere bane er 
det målsætningen, at opgaveoverdragelsen til Vallensbæk kan bidrage til en endnu mere sam
menhængende sagsbehandling på områderne og gode borgerforløb. Det bemærkes, at opga
veområderne har oplevet en større udgiftsstigning de senere år. Kommunalbestyrelsen vil 
følge økonomien på området nøje, så der hurtigt kan justeres ved budgetmæssige udsving.

Et udviklende børne- og ungeliv
Børnefamilierne i Vallensbæk skal have de bedst mulige rammer for at leve det gode og trygge 
familieliv. Derfor skal Vallensbæk fortsat tilbyde gode dagtilbud med høj kvalitet og skoler der 
har fokus på læring for livet.

Kommunens udviklingsstrategi for 2018-2021 italesætter det på denne måde: "I Vallensbæk 
har vi fokus på helheden i børn og unges liv. Vi skal styrke, udfordre og udvikle børns talent og 
muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet."

Dagtilbud

De første år i et barns liv har afgørende betydning for dets videre udvikling. Kvalitet i dagtil
buddene er vigtig både for børnenes daglige trivsel og for forældrenes tryghed.

Normeringer
Vi har igennem de seneste år øget budgetterne til normeringer i vores dagtilbud, som man kan 
se nedenfor.

Midler til øget normering - 2018 og frem - inkl. 25 pct. forældrebetaling
Årstal Midler fra finansloven

mm.
Midler fra budgetafta
ler i Vallensbæk

I alt for Vallensbæk. 
Akkumuleret stig- 
ninq siden 2017

2018 0 1.200.000 1.200.000
2019 0 1.600.000 1.600.000
2020 1.837.000 1.600.000 3.437.000
2021 3.690.000 3.700.000 7.390.000
2022 4.300.000 3.700.000 8.000.000
2023 5.700.000 3.700.000 9.400.000
2024 6.900.000 3.700.000 10.600.000

De ekstra midler sikrer både bedre normeringer i vores dagtilbud og skal være med til at un
derstøtte både den tidlige, den forebyggende og den sproglige indsats.

Vi er enige om at holde fast i målsætningen om, at de voksne i dagtilbuddene udgøres af 60 
pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere.

Forældrebetalingen udgør fortsat 25 pct. af udgifterne til daginstitutionerne.
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Udearealer ved daginstitutioner
Vi har optimeret udearealerne i daginstitutionerne. De gode erfaringer, som følge af Covid-19, 
med at være udenfor med børnene har skabt lyst til at forsætte denne gode udvikling, og der
for er der i 2021 etableret forskellige løsninger, som tilgodeser de relevante alderstrin pi de 
enkelte institutioner.

Daginstitution
Vi har afsat 35 mio. kr. i 2023 og 2024 til en ny daginstitution ved Vallensbæk Skole. Det sker 
med udgangspunkt i kommunens forventninger til antallet af børn i alderen 0-6 år. Der bliver 
løbende holdt øje med behovet for pladser i vores dagtilbud. Det er vigtigt for os, at der er den 
rette kapacitet, så man som vallensbækborger kan få en plads til sit barn i en daginstitution 
eller i dagplejen, når behovet opstår.

Skoler

Skolerne skal danne og uddanne alle børn til livet, til ungdomsuddannelse, nogle til videreud
dannelse, og alle til arbejdsmarkedet. Målet er at give børnene kompetencerne til at mestre 
livet, uddannelse og job.

Vi er ambitiøse på børnenes vegne og ønsker at alle børn skal blive så dygtige som de kan, og 
vi har sat det mål, at vi vil være blandt de 25 pct. bedste kommuner, når det gælder elevernes 
resultater i afgangsprøverne.

Udearealer ved skolerne
Skolerne har i forbindelse med Covid-19 fået en række nye og gode erfaringer med at gribe 
skoledagen, læring og trivsel anderledes an. Derfor er der i 2021 etableret forskellige nye faci
liteter på skolerne, som kan fremme udeundervisningen, og flere kommer til i 2022.

Specialklasse
Vi tilpasser hele tiden kapaciteten til de faktiske behov, og vi har derfor besluttet at oprette en 
ekstra 6. specialklasse på Vallensbæk Skole fra skoleåret 2021/2022.

Forslag 8 - Kapacitetsudvidelse børne/unaeområdet
Skolerne i Vallensbæk Kommune er blevet udbygget og renoveret gennem de senere år - og 
det arbejde forsætter. I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat en bevilling på 
samlet 30 mio. kr. i årene 2023 og 2024 til at imødekomme de kommende års forventede sti
gende børne- og elevtal. Med annulleringen af lokalplanen for Byhaven er den forventede stig
ning i børne- og elevtallet forsinket, og derfor bliver bevillingen skubbet, sådan at der bliver 
afsat 10 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. i 2025.

I kommunens eksisterende investeringsoversigt er der allerede afsat en anlægsbevilling på 
samlet 30 mio. kr. i årene 2021 - 2023 til at udvide indskolingen med et spor mm. på Vallens
bæk Skole.

Grønt og bæredygtigt byliv
Vallensbæk er en grøn og en blå kommune, der værner om miljøet. 46 procent af kommunens 
arealer er grønne, og vi arbejder for et bæredygtigt Vallensbæk, hvor klimasikring, miljøven
lige hensyn og det gode byliv går hånd i hånd.

3



Tilbage i 2009 indgik Vallensbæk Kommune en aftale om at være Klimakommune og forplig
tede sig til at reducere C02 udledningen med 2 pct. om året.
Der er investeret massivt i energirenovering af kommunens bygninger gennem årene, og vi 
har gennemsnitligt reduceret udledningen med 6,5 procent om året siden 2009, svarende til et 
fald i C02 udledningen med over 2.200 ton.

Der er investeret i et stort fælles klimatilpasningsprojekt omkring St. Vejle Å for at forebygge 
oversvømmelser af huse og veje. Vi har kombineret den gode naturoplevelse med klimasikring 
i forbindelse med etablering af Skovmosen og Den våde Eng. I samarbejde med HOFOR bliver 
der etableret en Skovmosen II i 2022, og et større forsinkelsesbassin ved Strandengene er 
indviet i efteråret 2021.

I samarbejde med de øvrige kommuner i Strandparken arbejder vi på et meget ambitiøst pro
jekt med arkitektfirmaet Norrøn om den gode udvikling i Strandparken, så området fortsat er 
attraktivt, fremtidssikret og har tilbud til alle aldre.

Vallensbæk Torvevej er blevet ændret fra at være en to-sporet vej til nu at være et-sporet, og 
asfalt er blevet erstattet af et grønt strøg. Et grønt strøg som videreføres fra Vallensbæk 
Strandvej og ned til vandet i et projekt over Strandengen. Det grønne strøg strækker sig nu 
fra Vallensbæk Stationstorv til vandet.

I udviklingen af de nye byrum har vi fokus på at få naturen ind mellem boligerne. Ved rund
kørsler og stier har vi plantet stauder og buske for at skabe biodiversitet og grønne oplevelser 
midt i byen. Vallensbæk Kommune er blevet en del af Vild med Vilje-konceptet.

I Nord bliver der anlagt et grønt Parkbånd ved Horsestien, Tværstien og Pilestien, hvor natur 
og biodiversitet er i fokus. Ved Pilehavehus og vores tre daginstitutioner Birkely, Løkkebo og 
Piletræet er Pileparken etableret. Denne placering giver rigtig god mulighed for, at generatio
ner kan mødes på tværs.

Vi arbejder i det hele taget for den grønne dagsorden: Vi damper ukrudt, hjemmeplejen bruger 
el-cykler, nye kommunale biler er el-biler, og vi skifter gadebelysningen til LED. Vi bruger 
smartcity-teknologi i lyskryds, der er nulemissionsbusser og en letbane er på vej.
Vi arbejder med cirkulære indkøb og deltager både i et partnerskab om Hovedstadens VIP-pro- 
jekter på klimaområdet og har indgået aftale med Transportministeriet om klimasamarbejde 
for grøn omstilling af den kollektive trafik og de kommunale køretøjer.

Der er fokus på affaldssorteringen i Vallensbæk, og det nationale mål om, at vi genanvender 
50 procent af affaldet på udvalgte affaldstyper fra husholdningerne. I 2020 genanvendte vi 
46,7 pct. af affaldet. Borgerne i Vallensbæk er med på den grønne omstilling.

Vi har FN's verdensmål for bæredygtighed med i vores arbejde og havde tilbage i 2018 en stor 
bæredygtighedsfestival i kommunen, som var med til at øge borgernes kendskab og engage
ment i den bæredygtige omstilling i kommunen.

Trafik
Vi ønsker at være en trafiksikker cykel-by, der er rig på gode oplevelser. Derfor har vi afsat 
midler i en trafikpulje. I takt med at udviklingen af by- og boligområderne bliver til virkelighed, 
øges trafikmængden, og den skal vi håndtere, så der både er gode forhold for cyklister og 
plads til bilerne.

Forslaa 5 - Ombygning af krvds Sdr. Rinavei/Vallensbæk Torvevei

4



De afsatte anlægsmidler til en ombygning af krydset Sdr. Ringvej og Vallensbæk Torvevej flyt
tes fra 2022 til 2023, så anlægsarbejdet og forbedringen af krydset gennemføres efter Letba
nens arbejde i krydset.

Forslaa 6 - Veileaårdsvei renovering
Den afsatte anlægsbevilling til renovering af Vej legård s vej efter boligudbygningen i området 
flyttes fra 2022 til 2025.

Forslaa 7 - Trafikpulie
Med budgetforliget for 2021 blev der afsat en Trafikpulje på 30 mio. kr. Trafikpuljen er afsat til 
at gennemføre større afledte ændringer og renoveringer af de eksisterende veje i udviklings
områderne. Det kan f.eks. være rundkørsler, "smarte kryds" og lignende. I takt med udviklin
gen af by- og boligområderne bliver realiseret, øges trafikmængden. Derfor skal der findes 
gode trafik- og byrumsløsninger på denne udfordring i de kommende år, og med trafikpuljen 
er der sikret finansiering af disse løsninger.

4 mio. kr. af puljen er tidligere på året fremrykket til 2021, og de resterende 26 mio. kr. i pul
jen fordeles med 5 mio. kr. i 2022, 8 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024 samt 5 mio. kr. i 2025.

Forslag 9 - Udviklingspulje
Den eksisterende udviklingspulje, der skal dække uforudsete og akutte anlægsbehov, er afgi
vet til og med 2023 med 5 mio. kr. årligt. For 2024 afsættes der 1,5 mio. kr. i puljen.

Livskvalitet i et godt og sundt liv

I Vallensbæk Kommune skal vi sikre os optimale forhold til at understøtte det gode liv og høj 
livskvalitet. Det giver livskvalitet at være sund, og vi støtter borgerne i de sunde valg og letter 
vejen til gode vaner og høj livskvalitet. Vallensbækborgere, der har behov for hjælp, skal op
leve en god dialog, hvor vi hjælper og støtter dem med kvalificerede tilbud, nærvær og om
sorg. Vi skal tilbyde støtte og omsorg til dem, der har brug for det.

Vallensbæk Cykler
Vi er optaget af, at børn og unge i Vallensbæk har aktive transportvaner og begår sig sikkert i 
trafikken. Det er sundt, og det er bæredygtigt. Vi præsenterer børn for løbecykel/cykel i vores 
dagtilbud, og vores skoler deltager i de obligatoriske færdsels-og cyklistprøver fra Rådet for 
Sikker Trafik for 0., 3., og 6. årgang.

Danmarks største børnecykelløb, Kids Tour, kom til Vallensbæk i 2021, og der arbejdes på at 
få cykelløbet til Vallensbæk igen i 2022. Børneulykkesfondens oppustelige trafiklegeplads er på 
vores skoler i uge 37. Her kan børnene lære vejskiltenes betydning og tage et cykel kørekort. 
Kommunen arrangerer hvert år Store Cykeldag og cykeltur for nye borgere, og vi har flere cy
kelforeninger i kommunen.

Vallensbæk Kommune gør en indsats for at gøre cyklen til det sjove, sunde og lette valg samt 
for at styrke cykelinfrastrukturen i kommunen.

Røgfri generation i 2030
Vi er godt på vej mod en røgfri generation i 2030. En generation hvor ingen børn og unger ry
ger eller bruger tobak. De kommunale arbejdspladser er røgfri, og skolerne har røgfri skoletid. 
Vi er startet op med at gøre nogle af vores legepladser røgfri, og fodboldgolfbanen er blevet 
røgfri. Det arbejde vil vi fortsætte i de kommende år.
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Kvalitetsarbejde på ældreområdet
Vallensbæk Kommune har igennem det seneste år påbegyndt et større udviklings- og kvali
tetsarbejde på ældreområdet. Vi deltager blandt andet i projektet "I sikre hænder", hvor der 
bliver arbejdet med kvalitetsudvikling blandt andet omkring medicin, ernæring og tidlig opspo
ring af sygdom. I sikre hænder begyndte med 5 pilotkommuner i 2013, udvidede i 2016 med 
13 kommuner, og i efteråret 2020 kom yderligere 15 kommuner med i forbedringsprogram
met. Målet med forbedringsprogrammet "I sikre hænder" er at give borgerne i ældreplejen en 
sikker pleje og behandling ved eksempelvis at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektio
ner.

Som medlem af Demensalliancen og dermed demensvenlig kommune arbejder vi nu også med 
"Personcentreret Omsorg". Personcentreret omsorg er en grundlæggende tilgang, som vi kan 
bruge til alle mennesker, der har behov for støtte, omsorg og pleje. Det handler først og frem
mest om at se det andet menneske som et unikt menneske, der skal anerkendes og respekte
res. Fokus er på den enkelte borger, dennes livshistorie, personlighed og livskvalitet. Det bety
der, at der også er fokus på det gode samarbejde med de pårørende. Personcentreret omsorg 
stemmer fint overens med den værdighedspolitik, der er udarbejdet på ældreområdet. Person
centreret Omsorg giver os et fælles sprog og et fælles fundament, der tager udgangspunkt i 
den enkelte borger.

Endelig deltager alle ledere på ældreområdet i et læringsforløb udbudt af Sundhedsstyrelsen 
og Værdighedsrejseholdet om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samar
bejde. Et forløb, hvor vi bevidst arbejder med værdighed, adfærd og kultur for på denne måde 
at mindske risikoen for forråelse og omsorgstræthed.

Forslaa 1. 2, 4 oa 10 -Fremrykning af midler ti! etablering af plejeboliger mv. på Høistruphave
De afsatte midler til etablering af plejeboliger mv. på Højstruphave - grundkapitalindskud, ud
gifter til servicearealer, afledt drift samt grundsalg - forhøjes og fremrykkes fra 2024 til 2023.

Baggrunden for dette er annulleringen af lokalplanen for Byhaven, hvori der indgik etablering 
af 48 friplejeboliger. Planklagenævnet har (som nævnt ovenfor) i foråret 2021 ophævet lokal
planen for Vallensbæk Byhave. Det betyder, at lokalplanen ikke længere gælder, og at de 
planlagte friplejeboliger ikke kan blive etableret. Budgetmidlerne vedrørende nye plejeboliger 
på Højstruphave bliver derfor rykket frem til 2023.

Det er vigtigt for os, at der er den rette kapacitet, så man som vallensbækborger kan få en æl
dre- eller plejebolig, når behovet opstår.

Dynamisk arbejdsliv
I Vallensbæk Kommune arbejder vi løbende for at være en endnu mere erhvervsvenlig kom
mune med plads til mange typer af virksomheder og let adgang til kommunen. Vi har ambitio
ner for erhvervsområdet, og vi vil gerne være i løbende dialog med kommunens erhvervsliv.

Der er store forskelle i, hvor godt kommunerne lykkes med at øge bosætning og beskæfti
gelse. En ny analyse fra Reg Lab1 udpeger de kommuner, landsdele og regioner, som har op
nået stærkere vækst i befolkning og i antal beskæftigede i erhvervslivet end forventet. Val
lensbæk Kommune ligger helt i top og er lykkedes med at blive mere attraktive med både er
hverv og bosætning. Dette er en udvikling som skal fortsætte.

1 Tænketank for regional erhvervs- og innovationsfremme bestående af en række ministerier, alle landets regioner, 
erhvervshuse og en række kommuner.
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Forslaa 3 - Besparelse på overførselsindkomster som konsekvens af senior-pension

Vallensbæk Kommune oplever stigende udgifter til seniorpension. Beskæftigelsesministeriet 
har tidligere analyseret sig frem til, at under 3 pct. af dem, som får tildelt seniorpension, går 
fra job eller selvforsørgelse til seniorpension. Stigende udgifter til seniorpension forudsættes 
derfor at føre til færre udgifter på de øvrige typer af overførselsindkomster. I forhold til dette 
forslag vægter det også, at ledigheden er faldende både på landsplan og i Vallensbæk.

Vilje til ildsjæle

Vallensbæk er en kommune med aktive og engagerede borgere, og det afspejler sig både i det 
rige foreningsliv vi har, men også via forældre, der engagerer sig i dagtilbuds- og skolelivet, 
borgere der deltager i frivilligt arbejde, og virksomheder der engagerer sig i erhvervsvejled
ning af unge.

Vi er en kommune, der giver rum og rammer til at udfolde dette fællesskab og engagement. 

Svømmehal
En lækker ny svømmehal med et stort svømmebassin på 25 meter, et multibassin med plads 
til vandleg, vippeudspring fra både en-, tre- og femmetervippen, vandrutsjebane, et børnebas- 
sin med legeredskaber og et varmtvandsbassin med direkte adgang til sauna, slår dørene op i 
2023.

Badeanstalt og molepromenade
Allerede fra slutningen af 2021 bliver det muligt at bade udendørs fra den nye badeanstalt Val- 
hal. Selve badeanstalten indrammer badearealet på havnesiden, mens der skabes adgang til 
bugten over molen via en bred amfitrappe.

Havnen
Halvøen Krabben i Vallensbæk Havn er blevet udvidet med ca. 1800 m2 mod nord. Det nye 
landareal er indrettet med en ny stejleplads til fiskerne mod nordvest. Ud for restaurant Krab
ben er det nye landareal anlagt med græs. Græsarealet kan benyttes til forskellige rekreative 
formål, som fx ophold, frilufts- og stævneaktiviteter, Havnens Dag, skoleudflugter og lignende. 
Om vinteren bliver arealet brugt til oplag af mindre både. Fra græsarealet vil der være adgang 
til en flydebro, som bliver placeret i det lave vand ud for området. Flydebroen kan anvendes til 
krabbefangst og anden form for leg og læring ved vandet.

Aktiv i Vallensbæk
Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet en flot guide til forenings- og fritidslivet i Vallensbæk. 
Her bliver det tydeligt hvor rigt et foreningsliv vi har i Vallensbæk - og det er vi så taknemme
lige for.
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Budgetforlig 2022

Tre partier i Vallensbæk Kommunalbestyrelse har indgået forlig om budget 2022.

Budgetforliget tager udgangspunkt i det budgetforslag, der blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. 
september 2021.

Forligspartierne er enige om at arbejde for en fortsat robust økonomi i Vallensbæk Kommune og har en 
målsætning om:

• at der skal være mindst 30 mio. kr. i kassebeholdningen i det vedtagne budget 2022 og 
overslagsårene

• at nedbringe kommunens gæld

• at bufferpuljen på 5 mio. kr. fortsætter med henblik på at fastholde budgetsikkerhed og undgå 
tillægsbevillinger

• at der i budget 2022 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, medmindre der kommer 
afgørende nye oplysninger

• at der i budget 2022 fastsættes en udskrivningsprocent på 25,6 og at grundskyldspromillen 
fastholdes på 24,38

• at det betingede balancetilskud på ca. 8,6 mio. kr. ikke indregnes i budgettet i 2022

Budgetforliget er en økonomisk ramme, hvis indhold efterfølgende udmøntes i det almindelige politiske 
arbejde i udvalg og i Kommunalbestyrelsen.

Forligspartierne er enige om, at de med denne aftale ikke vil indsende andre forslag til 2. behandling af 
budgettet.

Vallensbæk den 13. september 2021


