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Bidrag til budget 2021 
Lige som tidligere år vil jeg på vegne af Kommunalbestyrelsen invitere jer ind i ar-
bejdet med budgettet for 2021.  
 
Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2021 den 5. oktober 2020. Inden 
vi når dertil, foregår der en del forberedende arbejde, og arbejdet med budgettet 
for næste år er derfor allerede gået i gang. 
 
Omprioriteringspulje – Hvorfor nu dét? 
Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2020, at der skal tilvejebringes en om-
prioriteringspulje på 25 mio. kr. til budget 2021. 
 
Formålet med en omprioriteringspulje er at skabe politisk rum for og plads til inno-
vation, effektivisering og udvikling af driftsopgaven samt rum for sænkning af ind-
komstskatten og grundskylden i Ballerup Kommune. 
 
Omprioriteringspuljen kan dog også anvendes til besparelser med henblik på at 
skabe balance i budget 2021, hvis der bliver behov for det. 
 
Hvordan kan I bidrage?  
Henover foråret vil der blive arbejdet med analyser, der kan skabe grundlaget for 
at generere de 25 mio. kr. til omprioriteringspuljen til budget 2021. Det vigtige er, 
at forslagene tilsammen tilvejebringer en omprioriteringspulje, der understøtter, at 
det går mindst muligt ud over kommunens borgernære service. 
 
Jeg vil gerne allerede nu invitere jer ind i arbejdet med budgettet, så I også kan bi-
drage med forslag til omprioriteringspuljen. 
 
Udfyld og send ind – Så nemt er det!  
Der er til dette formål udarbejdet en skabelon, som I kan anvende til jeres forslag. 
Denne er vedlagt, men kan også udfyldes via ballerup.dk ved at bruge dette link. 
Alternativt kan forslag, der kan bidrage til at skabe en omprioriteringspulje sendes 
pr. mail til okonomi@balk.dk.   

BORGMESTEREN 
  
 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf.: 44772000 
 
 

Dato: 3. februar 2020 
 
 

 Til de høringsberettigede parter,  
råd, nævn og MED 

  

Sagsid: 00.30.10-K04-1-20 

https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter/budget-2021#hoering-forslag-til-bidrag-til-omprioriteringspuljen-2021
mailto:okonomi@balk.dk
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Fristen for indsendelse af forslag er søndag den 8. marts 2020. Samtlige forslag vil 
blive sendt til Kommunalbestyrelsen og vil dermed indgå i de videre politiske drøf-
telser om budget 2021. Forslagene bliver offentliggjort på ballerup.dk. 
 
Høring af budgetforslaget i august 
Der gennemføres fortsat en formel høring af budgetforslaget. Den foregår lige efter 
Økonomiudvalgets førstebehandling af budget 2021 den 25. august 2020 og løber 
fra den 26. august til den 6. september 2020. 
 
Behandlingen i Økonomiudvalget vil omfatte direktionens budgetforslag og en sam-
let oversigt over bidrag til Omprioriteringspuljen 2021.  
 
Jeg vil opfordre til, at I allerede nu byder ind i budgetprocessen, så vi i Kommunal-
bestyrelsen får mest mulig tid til at drøfte jeres forslag. 
 
Deltag i budgetprocessen  
Jeg håber, at I med denne invitation endnu en gang vil byde ind med forslag og 
medvirke til udarbejdelsen af et godt budget for 2021.  
 
 
Med venlig hilsen 
på vegne af Kommunalbestyrelsen 

 
Jesper Würtzen 


