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Bidrag til budget 2023 
 
På vegne af den nye kommunalbestyrelse vil jeg som borgmester gerne in-
vitere jer ind i arbejdet med budgettet for 2023.  
 
Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet den 10. oktober 2022. Men 
inden vi når dertil, er der en del forberedende arbejde, og det er vi allerede 
gået i gang med. 
 
I får med dette høringsbrev en mulighed for at komme med jeres bidrag til 
dette arbejde og dermed muligheden for at påvirke udarbejdelsen af bud-
gettet for 2023.  
 
Ballerup Kommune skal spare i 2023  

Da vi vedtog budget 2022, blev der ikke lagt besparelser ind for 2023 og de 
efterfølgende år, da det på daværende tidspunkt ikke var påkrævet. Situati-
onen har imidlertid ændret sig. Her tidligt i 2022 ser det desværre ud til, at 
kommunen står overfor betydelige budgetmæssige udfordringer i budget 
2023. 
 
Udfordringerne er bl.a.: 
 
• Økonomiske udfordringer på bl.a. børne- og ungeområdet 
• Flere pasningskrævende ældre 
• Stigende udgifter til de specialiserede områder 
• En sværere rekruttering af nye medarbejdere, fastholdelse af nuværende 

medarbejdere og øget behov for at uddanne kommende medarbejdere 
• Kontinuerligt behov for at udvikle, omstille og investere i den borger-

nære velfærd 
 
Selvom Ballerup Kommunes økonomi generelt er rimelig robust, er der sær-
ligt til budget 2023 behov for at kigge ekstra grundigt på kommunens ud-
giftsniveau for at sikre, at økonomien fortsat er sund. Derfor vil der blive 
udarbejdet et katalog med spareforslag, som skal bruges ved de kommende 
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budgetforhandlinger. Dette sparekatalog vil blive udsendt i høring i august 
sammen med budgetslaget for 2023. 
 
Vi håber, at I vil være med til at bidrage til sparekataloget. Alle gode idéer 
og forslag er mere end velkomne.  
 
Hvordan kan I bidrage?  

Ballerup Kommune har fået en ny høringsportal. Det er fra høringsportalen, 
at I indsender jeres bidrag til budgettet for 2023. Det er også her, I kan se 
andres gode idéer og forslag. 
 
Brug dette link for at komme til høringsportalen:  
https://dhp.ballerup.dk/hearing/2  
 
Har du udfordringer med høringsportalen eller spørgsmål i forhold til dit for-
slag, kan du sende en e-mail til okonomi@balk.dk. 
 
Fristen for indsendelse af forslag er den 4. april 2022  
Alle forslag bliver sendt til Kommunalbestyrelsen og vil indgå i de videre po-
litiske drøftelser om budget 2023.  
 
Høring af budgetforslaget og sparekataloget i august  

Der gennemføres en høring af budgetforslaget og sparekataloget, og den 
kommer til at foregå lige efter Økonomiudvalgets førstebehandling af bud-
gettet for 2023. Det er en god idé allerede nu at planlægge et møde i jeres 
råd, nævn, bestyrelser, MED-udvalg mfl., hvor budgetforslaget for 2023 kan 
drøftes. 
 
Høringsperioden løber fra den 24. august til den 9. september 2022.  
  
Deltag i budgetprocessen  

Jeg håber, at I med denne invitation endnu en gang vil byde ind med syns-
punkter og medvirke til udarbejdelsen af et godt budget for 2023. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
på vegne af Kommunalbestyrelsen 
 
 
 
 
Borgmester Jesper Würtzen  
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