
BUDGETFORSLAG
Borgmesterens 2022

Bæredygtig udvikling med verdensmålene  
som løftestang
Gladsaxe er fortsat en stærk og veldrevet kommune med en sund og solid 
økonomi. Det skyldes i høj grad den stabilitet, som kommer af vores mange-
årige brede og tillidsfulde samarbejde i byrådet. Gladsaxestrategien og ver-
densmålene er løftestang for, hvordan vi sikrer bæredygtig drift og udvikling, 
som gør en forskel for borgere og virksomheder i hverdagen. Men coronaen 
har sat sine spor. Derfor skal vi have særlig fokus på god trivsel i børnehuse 
og skoler, plejeboliger, udsatte boligområder og på arbejdspladserne. 

På anlægsområdet bygger vi nyt sundheds- og beskæftigelseshus, svane-
mærkede børnehuse, moderne læringsmiljøer på skolerne og et indbydende 
foreningsmiljø i Blågård. Vi forbereder at bygge en ny skole i Bagsværd. Og 
er godt i gang med at bygge Hovedstadens Letbane.

Den grønne omstilling er i fuld gang. Vi vil bygge helt nyt kloaksystem, så 
vi undgår oversvømmelser og vand i kældrene ved skybrud. Og vi fortsæt-
ter med at styrke biodiversiteten og skabe nye, grønne åndehuller, som både 
inviterer til aktiviteter, fysisk udfoldelse, ophold og afslapning. 

Desværre er Gladsaxe hårdt plaget af trafikstøj. Det kan vi ikke løse alene. 
Derfor arbejder vi hårdt for at finde gode løsninger i tæt samarbejde med alle 
aktører på området. For støj går ud over trivsel og helbred. Så det skal der 
gøres noget ved.

På de kommende sider kan du læse nogle af mine konkrete bud på, hvordan 
det kommende budget skal se ud. Rigtig god læselyst.

Kære gladsaxeborgere

Hvert år på Gladsaxedagen præsenterer jeg mit forslag til budget for Glad-
saxes borgere. På grund af corona er Gladsaxedagen desværre igen i år blevet 
aflyst. Men da det er vigtigt for mig, at alle får lejlighed til at debattere bud-
gettet, med både borgmesteren og alle partierne i byrådet, inden vi går i gang 
med budgetforhandlingerne, afholder vi i stedet både et fysisk og et digitalt 
borgerarrangement om budget 2022.

Derfor vil jeg gerne invitere dig til at deltage i enten et budgetarrangement 
på Rådhuspladsen eller et onlinemøde med mig og byrådet. Her vil jeg for-
tælle om mine tanker om næste års budget, hvorefter alle partiernes budget-
ordførere hver især får to minutter til at fremlægge deres syn på budgettet. 
Herefter kan du stille spørgsmål til mig og til byrådsmedlemmerne med 
udgangspunkt i, hvilke tanker du gør dig om budgettet for de kommende 
år. Det er samtidig en rigtig god måde at møde dit byråd på, inden du skal 
stemme til kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021.

Linket til onlinemødet finder du på gladsaxe.dk/budgetmoede2022, hvor 
du også kan læse hele mit budgetforslag. Jeg glæder mig rigtig meget til at 
møde jer søndag den 22. august – enten på Rådhuspladsen klokken 15 eller 
til online møde klokken 19.

Venlig hilsen

Trine Græse
Borgmester

Få en snak med 
borgmesteren  
og byrådet
... om næste års 
budget søndag  
den 22. august  
på Rådhuspladsen  
kl. 15 eller til online- 
møde kl. 19.
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SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Gladsaxe Kommunes vigtigste opgave er at skabe gode  
rammer for, at du som borger kan leve et godt liv.  
Derfor er social bæredygtighed en vigtig prioritet for at 
sikre, at vi trives og har et sundt og aktivt liv hele livet.

Fortsat højt 
rengøringsniveau
Rengøringsniveauet i dagtilbud-
dene, på skolerne og i de øvrige 
kommunale institutioner er midler-
tidigt højnet som en del af corona-
indsatsen. For at kunne fastholde det 
høje rengøringsniveau, er der afsat 
10 millioner kroner ekstra fra 2022. 

Fortsat tilbud om  
HPV-vaccination
I Gladsaxe har vi de seneste år haft 
stor succes med at få vores unge vac-
cineret mod HPV ved at tilbyde gra-
tis vaccination i skoletiden for elever 
i 6. og 7. klasse. Især drengene har 
taget godt imod tilbuddet. Derfor 
har vi nu afsat 300.000 kroner frem 
til 2024 til at fortsætte tilbuddet og 
styrke informationsindsatsen.

Ny skole i Bagsværd
Byrådet har besluttet at bygge en ny 
skole på Ringbo-arealet i Bagsværd. 
Skolen skal have attraktive mulighe-
der for idræt og bevægelse for både 
skolebørn og fritidsbrugere. 

I 2022 afsættes der 4 millioner kro-
ner til forberedelserne. Hele projek-
tet skal bidrage til at fremme social 
balance i Bagsværd og understøtte 
målene i den kommende helheds-
plan for Ringbo-arealet, som Glad-
saxe købte af Københavns Kommune 
ved årsskiftet i 2020. 

Stort løft til sårbare  
børn og unge
I løbet af de seneste år har stadig 
flere børn og unge haft svært ved at 
bevare tilknytningen til de brede fæl-
lesskaber i folkeskolen. Der er sket 
en stigning i antallet af børn med 
udfordringer, som kræver særlige 
indsatser. Mit mål er, at alle børn 
og unge i Gladsaxe Kommune skal 
have gode rammer for at trives, lære 
og udvikle sig i fællesskaber med 
andre børn og unge. Derfor vil jeg i 
de kommende år afsætte 20 millio-
ner kroner årligt til at sikre indsat-
sen over for sårbare børn og unge. 
Derudover skal der laves en analyse 
af, hvordan vi kan udvikle inklu-
sionsindsatserne bedre, så flere børn 
og unge kan være en del af og trives 
i det almene skoletilbud. Skolen på 
Radiomarken skal udvides, så flere 
unge kan få tilbudt dagbehandling i 
kommunens eget tilbud.

Nyt ungehus  
på Valdemars Allé
Nogle unge har særlige udfordringer 
med at finde fodfæste i et voksenliv 
med muligheder for uddannelse og 
beskæftigelse. For at højne trivslen 
og samtidig give plads til unge med 
behov for botræning og aktivitets- 
og samværstilbud er der sat penge af 
til forberedelserne til et nyt ungehus 
til erstatning for de nedslidte og 
utidssvarende rammer, der i dag er i 
Ungehuset på Valdemars Allé.

Ældreområdet skal  
have et løft
Gladsaxe har nedsat et opgaveud-
valg af politikere, repræsentanter for 
interesseorganisationer 
og borgere med tilknyt-
ning eller erfaringer fra 
ældreområdet. Udvalget 
arbejder lige nu på at fær-
diggøre et katalog med 
anbefalinger til, hvordan 
kvaliteten på pleje- og 
demensboligområdet 
og i hjemmeplejen kan 
fastholdes og udvikles. 
Derfor afsættes der   
2 millioner kroner årligt til at  
følge op på udvalgets arbejde.  

Bedre uddannelse til 
komplekse patientforløb
I de senere år har vi oplevet, at 
behandlingskrævende borgere bliver 
hurtigere udskrevet fra hospitalerne. 
Det er en udvikling, som gavner 
borgerne, men som også stiller større 
krav til vores medarbejderes sund-
hedsfaglige kompetencer. Derfor 
er der afsat 600.000 kroner til, at 
to sygeplejersker om året kan blive 
uddannet i at håndtere og koordi-
nere komplekse patientforløb. 

Hverdagsteknologi 
styrker 
medbestemmelsen
Gladsaxe Kommune har i flere år 
arbejdet målrettet med at afprøve og 
indføre hverdagsteknologi i arbejdet 
med vores svage ældre og handicap-
pede. Under coronapandemien har 
medarbejderne for eksempel i højere 
grad brugt skærmbesøg til glæde 
og gavn for flere borgere. Derfor 
skal der udarbejdes en analyse af, 
hvordan hverdagsteknologi sammen 
med rehabilitering kan medvirke til 
øget fleksibilitet og styrke borgerens 
medbestemmelse over eget liv. Ana-

lysen skal samtidig afdække, hvilke 
barrierer, der er for at få en bedre 
udnyttelse af teknologiske mulighe-
der til gavn for borgerne. Analysen 
skal være færdig i foråret 2022.

Øget fokus på 
rekruttering
Gladsaxe har ligesom andre hoved-
stadskommuner store udfordrin-
ger med at rekruttere pædagoger, 
lærere, sygeplejersker og social- og 
sundhedsassistenter og -hjælpere. 
Derfor indgår vi nu i et samarbejde 
med de øvrige kommuner i Region 
Hovedstaden om nye initiativer til i 
fællesskab at løse rekrutteringsud-
fordringen. Målet er at få flere unge 
som ældre til at søge mod velfærds-
uddannelserne. 

I Gladsaxe vil vi desuden udarbejde 
en overordnet strategi for, hvordan 
vi særligt gennem uddannelse kan 
rekruttere og fastholde disse mål-
grupper. Strategi og handleplaner 
udarbejdes og vedtages i løbet af 
2022 og fra 2023 skal der afsættes 
8 millioner kroner til konkrete ind-
satser på de berørte områder. 

Indsats mod 
langtidsledighed 
fortsætter
At have noget at stå op til er godt 
for trivsel og selvværd, og i Gladsaxe 
er vi gode til at få vores borgere i 
beskæftigelse. Især hyppige jobret-
tede samtaler og en intensiveret 

virksomhedsrettet 
indsats har stor effekt i 
forhold til at forebygge 
og nedbringe langtidsle-
dighed. Derfor videre-
føres den nuværende 
indsats på området. 
Samtidig forlænger vi de 
nuværende indsatser for 
at nedbringe ledigheden 
i vores udsatte boligom-
råder.

Borgmesterens forslag til budget 2022
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MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
Gladsaxe skal være en grøn, levende og bæredygtig by, hvor det er godt at leve, arbejde 
og drive virksomhed. Derfor arbejder vi målrettet på at skabe en grøn og bæredygtig by 
og motiverer til, at flere træffer miljø- og klimabevidste valg for at beskytte naturen.

Kampen mod trafikstøj 
fortsætter
Trafikstøjen fra de store veje er ste-
get markant de senere år, og Glad-
saxe er i dag den kommune, hvor 
flest borgere er plaget af trafikstøj. 
Udfordringerne er så store, at vi ikke 
kan løse dem alene. Derfor indgår 
kommunen i samarbejder for at få 
mere viden om, hvordan støjgenerne 
kan reduceres, 
og hvordan 
friarealer og 
byrum kan 
udvikles, så 
de medvirker 
til at reducere 
støjgenerne 
lokalt. 

I forlængelse 
af den infra-
strukturplan, 
som Folke-
tinget netop 
har vedtaget, 
arbejder Gladsaxe for at blive en del 
af forskellige forsøgsordninger, bl.a. 
med nedsættelse af hastigheden på 
Motorring 3, som en del af indsatsen 
mod trafikstøj. Samtidig arbejder 
Gladsaxe for at fremme bæredygtig 
transport ved at sikre gode vilkår for 
cyklister og den kollektive transport. 
Der igangsættes en analyse af, hvor 
og hvordan vi kan dæmpe støjen de 
steder, hvor støjen hovedsageligt 
kommer fra de kommunale veje. Det 
kan for eksempel være støjafskærm-
ninger eller hastighedsnedsættelser. 
Derudover afsættes der 4 millioner 
kroner i 2022 til lokale støjafskær-
mende tiltag i vores støjhandlings-
plan for Gladsaxe.

Nyt kloaksystem  
skal forebygge 
oversvømmelser
Den grønne omstilling er i fuld gang 
i Gladsaxe. Vi har vedtaget en ny 
Strategi for Grøn Omstilling med en 
ambitiøs målsætning om at reducere 
CO2-udledningen med 70 procent i 
2030, målt i forhold til 2007. Fokus 
er særligt på områderne transport, 
energi og cirkulær økonomi. I de 

kommende år skal strategien omsæt-
tes til konkrete handlinger.

Første store indsats er i forhold til 
klimatilpasning. Gladsaxe skal have 
et helt nyt kloaksystem, som separe-
rer spildevand fra regnvand. Det skal 
bidrage til, at vi fremover undgår 
oversvømmelser med urenset spil-
devand, som løber ud i vores søer 
og vandløb ved skybrud. Det er en 

stor opgave, som strækker sig over 
mange år og som stiller store krav til 
grundejerne i kommunen. Derfor er 
der sat 650.000 kroner af til at sikre 
både involvering af borgerne og ikke 
mindst til vejledning af grundejerne 
om det arbejde, der skal gøres på 
private grunde.

Gladsaxes budget 
og hvordan det 
bliver til

Gladsaxes samlede budget er på 
knap 6 milliarder kroner årligt. 
Pengene kommer hovedsageligt fra 
skatter og fra staten i form af tilskud 
og udligning. Hvert år vedtager et 
flertal i byrådet et budget for de kom-
mende fire år. 

En stor del af budgettet er et basis-
budget, som dækker udgifter til alle 
de opgaver, som en kommune løser. 
Det gælder for eksempel drift af 
børnehuse, skoler, kultur- og fritids-
tilbud, hjemmehjælp, plejeboliger, 
overførselsindkomster til sårbare 
borgere samt en lang række sund-
heds- og forebyggelsesindsatser. Der 
er også opgaver med vedligeholdelse 
af veje og grønne arealer og kommu-
nale bygninger, udgifter til kollektiv 
transport og meget mere. 

Budgetforhandlingerne handler 
derfor først og fremmest om ændrin-
ger til basisbudgettet, herunder nye 
aktiviteter og indsatser, forslag til 
nye byggerier, renoveringer eller 
ændringer af byrum med videre samt 
forslag til, hvordan man kan finan-
siere nye initiativer gennem effektivi-
seringer og justeringer eller bortfald 
af aktiviteter. 

I Gladsaxe har borgmesteren ikke 
flertal, men skal forhandle med 
de øvrige partier om, hvordan det 
endelige budget skal se ud. Selvom 
bølgerne kan gå højt i Gladsaxe Bla-
det og på de sociale medier, så har 
Gladsaxe tradition for brede forlig. 
Sidste år stemte 22 af 25 byrådsmed-
lemmer for budgettet og året før 
endte samtlige partier med at bakke 
op om budgettet. 

Se budgetterne på 
gladsaxe.dk/oekonomi

Kampen for nyt 
rostadion fortsætter
Danmarks Rostadion er ro- og 
kajaksportens nationale rostadion – 
et idrætsanlæg vi er stolte af at have 
i Gladsaxe. Derfor ønsker vi også, at 
det gamle og slidte rostadion reno-
veres i pagt med naturværdierne i 
området. Desværre er projektet løbet 
ind i et administrativt evighedsloop  
af tilladelser og afslag i forhold til 
fredningen af Bagsværd Sø. Men 
Bagsværd Sø er fredet som en sø 
med et rostadion – ikke et rostadion 
i forfald, men et rostadion, som selv-
følgelig løbende skal vedligeholdes 
og udvikles. 

Derfor vil Gladsaxe i 2022 tage initi-
ativ til at genstarte projektet sammen 
med alle de relevante samarbejds-
partnere, ministerier og fonde, som 
vil være med, så Danmark fortsat 
kan have et nationalt rostadion, der 
lever op til internationale standarder.

Borgmesterens forslag til budget 2022
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Tidsplan for budgetprocessen

Maj – juni:  De politiske fagudvalg prioriterer inden for egne udvalg og sender deres budgetønsker til borgmesteren.

Juni – august:   Borgmesteren udarbejder sit forslag til budget med udgangspunkt i udvalgenes og egne ønsker.

17. august:   Borgmesterens forslag til budget sendes ud til partierne i byrådet og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

22. august:   Borgerne får lejlighed til at stille spørgsmål til borgmesteren og byrådspartierne om deres syn på budgetforslaget på 
Rådhuspladsen kl. 15 og på et virtuelt borgermøde kl. 19.

25. august:   Budgettet 1. behandles i byrådet. Borgmesteren fremlægger sit budgetforslag for byrådet og partiernes budgetordførere 
kommenterer budgetforslaget og fremlægger deres egne ønsker til budgettet. Herefter starter budgetforhandlingerne 
mellem byrådets partier. 

Medio september:   Budgetforhandlingerne slutter, og borgmesteren indgår budgetforlig om det forslag til endeligt budget, som et flertal 
af partierne har forhandlet sig frem til.

5. oktober:   2. behandling af budgettet, hvor Gladsaxe Kommunes budget for de kommende fire år vedtages.

  Det nye budget træder i kraft ved årsskiftet. Følg budgettet på gladsaxe.dk/budget2022

De store 
anlægsprojekter 
fortsætter
I Gladsaxe fortsætter vi med at gen-
nemføre vores mange store anlægs-
projekter, som vi har sat i gang de 
senere år. Vi bygger nye og svane- 
mærkede børnehuse, vi skaber nye 
læringsmiljøer på vores skoler og vi 

bygger et nyt sundheds- 
og beskæftigelseshus på 
Fremtidsvej. Vi ombyg-
ger det gamle Blågård 
Seminarium i Mørkhøj til 
et multifunktionelt hus 
med skole og dagtilbud 
og plads til indbydende 
foreningsaktiviteter med 
mange forskellige kultur-, 
musik- og idrætstilbud. 
Vi bygger nye boliger på 
Kellersvej til vores borgere 
med handicap og forbe-
reder os på at bygge en ny 
skole i Bagsværd. Vi skal 
i gang med at bygge ny 
skøjtehal og er i fuld gang 
med at bygge Hovedsta-
dens Letbane. 

For i Gladsaxe har vi en 
sund og robust økonomi. 
Og derfor har vi råd til at 
have store ambitioner for, 

hvordan vi vil udvikle vores by til 
gavn for vores borgere og virksom-
heder.

Fornuftige tilpasninger 
sikrer finansieringen
Tidligere var det i borgmesterens 
forslag, at der blev foreslået effekti-
viseringer og tilpasninger som led i 

selve budgetforhandlingerne. Men 
som noget helt nyt har de politi-
ske udvalg i år selv taget stilling til, 
hvordan de vil prioritere og tilpasse 
indenfor egne rammer. Det giver 
rigtig god mening, fordi udvalgene 
dermed ikke kun drøfter, om der 
er behov for nye indsatser, men 
også samtidig vurderer om, der er 
indsatser, som kan effektiviseres eller 
ophøre. Det en vigtig drøftelse, som 
vi skal have hvert eneste år. For som 
kommune er vi underlagt stramme 
rammer for, hvor mange penge vi må 
bruge på service og på anlæg. Derfor 
skal vi bruge pengene der, hvor de 
har størst mulig effekt, hvis vi sam-
tidig skal kunne sætte nye projekter 
i gang.

Uændret skat  
og grundskyld
Skat, grundskyld og dækningspro-
cent bevares uændret på henholdsvis 
23,6 procent, 23 promille og 9 pro-
mille.

Det var et udpluk af mit forslag til 
budget for de kommende fire år.  
Hvis du vil læse hele forslaget, kan 
du finde det på 
 
gladsaxe.dk/budgetforslag2022

Gladsaxestrategien 
– vores kompas  
for bæredygtig 
udvikling
Gladsaxe Kommunes budget 
tager udgangspunkt i den 
kommunestrategi, Gladsaxe-
strategien, som byrådet har 
vedtaget. Gladsaxestrategien 
sætter strategisk retning for, hvordan Glad-
saxe Kommune skal udvikle sig og arbejde 
for social-, miljømæssig- og økonomisk 
bæredygtighed. Gladsaxestrategien inde-
holder seks prioriterede målsætninger, som 
hver især tager udgangspunkt i et eller flere 
af syv udvalgte mål af FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling

De seks mål i Gladsaxestrategien:

  Børn og unge former fremtiden
  Attraktiv erhvervsby med jobvækst
 Lige muligheder for at lykkes
 Grøn og levende by
 Sundhed og trivsel hele livet
 Klimavenlig by

Du kan læse hele 
Gladsaxestrategien på

gladsaxe.dk/gladsaxestrategien
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ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
Økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for at opretholde 
en høj service over for borgere og virksomheder. Derfor har vi 
hele tiden fokus på, at økonomien er i balance og vi tilpasser 
vores organisation, så vi har råd til at indfri vores ambitioner.


