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Gladsaxe – en stærk og bæredygtig 
velfærdskommune
Inden vi mødes til onlinedebat, vil jeg gerne præsentere hovedtrækkene i mit 
budgetforslag for dig. Gladsaxe er en stærk velfærdskommune, som arbejder 
målrettet med at sikre bæredygtig drift og udvikling både socialt, miljømæs-
sigt og økonomisk. Gladsaxestrategien er vores fælles kompas, som både sæt-
ter retningen og åbner for helt nye måder at tænke og arbejde på.  

Vi er godt i gang med at omsætte vores ambitioner for bæredygtig udvikling 
til hverdagspraksis. Det gør vi med FN’s verdensmål i ryggen, fordi vi har en 
stærk tro på, at vores lokale handlinger gør en forskel globalt. Og det gør vi i 
partnerskaber med vores borgere, virksomheder, foreninger og andre lokale 
aktører.

I 2019 indgik vi et nyt partnerskab med Unicef om at blive en af tre Børne-
venlige Byer i Danmark. Derfor har jeg også et stort fokus på vores børn i 
mit forslag til næste års budget. Men også den grønne omstilling fylder rigtig 
meget. For jeg ønsker i bund og grund, at vi sammen tager vores del af ansva-
ret for at sikre en mere grøn og bæredygtig verden.

Forhandlingspulje til nye initiativer
Som noget helt nyt har jeg i år afsat en forhandlingspulje, som giver mulighed 
for at igangsætte nye initiativer ud over det, som jeg foreslår i mit budget. 
Men for at sikre, at vi overholder økonomiaftalen mellem regeringen og kom-
munerne, skal alle forslag om nye indsatser følges af forslag til finansiering. 
Det er både sundt og ansvarligt. 

Kære gladsaxeborgere

Hvert år på Gladsaxedagen præsenterer jeg mit forslag til budget for alle 
Gladsaxes borgere, som så har lejlighed til at drøfte det med mig ansigt til 
ansigt. Men på grund af corona er årets Gladsaxedag aflyst, og det giver 
anledning til at prøve noget helt nyt for at sikre, at du og andre får lejlighed til 
at debattere budgettet, inden vi går i gang med budgetforhandlingerne. 

Derfor vil jeg gerne invitere dig til at deltage i en onlinedebat, som vi live-
streamer på vores facebookprofil. Her kan du stille spørgsmål til mig om 
mit forslag til budget, og jeg vil så besvare så mange spørgsmål som muligt 
live. Herefter vil alle partiernes bud getordførere hver især få to minutter til 
at komme med deres syn på budgettet. Derudover deltager byrådsmedlem-
merne også i den skriftlige debat på Facebook. 

Er du ikke på Facebook, kan du møde op på Hovedbiblioteket, hvor du kan få 
hjælp til at deltage.

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer på facebook.com/ 
gladsaxekommune til livedebat tirsdag 25. august kl. 19.

Venlig hilsen

Trine Græse
Borgmester

Spørg mig  
om næste års 
budget

Deltag i 
onlinedebat på 
Facebook eller fra 
Hovedbiblioteket 
tirsdag 25. august 
kl. 19-20
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 Kommuner må ikke bruge løs

Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsfor-
ening afgør, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge. 
Hvis kommunerne ikke overholder aftalen og bruger flere penge, end 
de må, bliver de straffet økonomisk. Derfor kan en kommune ikke 
bare bruge løs, selvom den måske har pengene. Derfor skal man, 
hver gang man beslutter nye aktiviteter, finde pengene et andet sted 
inden for budgettet for at sikre en fortsat sund økonomi. 

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.

børn, så de kan få et godt fundament 
for deres skolestart og videre færd i 
livet.

Musikundervisning  
til flere
I Gladsaxe har vi ventelister til 
musikundervisning på vores Musik- 
og Billedskole. Derfor vil jeg have 
udarbejdet et forslag til, hvordan vi 
kan sikre mere holdundervisning, 
så vi kan få fjernet ventelisterne og 
flere gladsaxebørn får mulighed for 
at spille musik. Samtidig skal vi have 
overblik over behovet for efterud-
dannelse af musiklærerne og ekstra 
faciliteter til formålet.  

Styrket 
uddannelsesvejledning  
i folkeskolen
Jeg vil styrke uddannelsesvejlednin-
gen i folkeskolen for at sikre, at flere 
elever får en erhvervs- eller anden 
ungdomsuddannelse i direkte for-
længelse af folkeskolen.

Minimumsnormeringer  
i børnehusene nu
Perioden med corona har lært os, 
at det øger børns trivsel og sundhed 
at være sammen i mindre grupper. 
Derfor ønsker jeg at ansætte mere 
pædagogisk personale i vores børne-
huse, så vi allerede fra 2021 lever op 
til de minimumsnormeringer, som 
regeringen ønsker gennemført senest 
i 2025. 

Nyt svanemærket 
børnehus på vej
I Gladsaxe bygger vi svanemærkede 
børnehuse til vores børn. Derfor 
sætter jeg penge af til at rense for-
ureningen væk på den grund, hvor 
vi vil bygge et helt nyt, moderne og 
svanemærket børnehus. Egedam-
men, som det nye børnehus skal 
hedde, bliver vores fjerde svanemær-
kede børnehus og erstatter flere af 
de ældre og utidssvarende dagtilbud 
i området i det sydlige Bagsværd.  
Jeg er langt hen ad vejen enige med 
dem, der mener, at småt kan være 
godt. Men det handler ikke om 
bygningens størrelse, men mere om 
størrelsen på børnegruppen, ind-
retning, kultur og ledelse. Ege-
dammen er en del af vores dagtil-
budsstrategi om at sikre sunde og 
bæredygtige dagtilbud til alle vores 

Én indgang til hjælp  
fra kommunen
Nogle borgere har brug for hjælp fra 
mange forskellige steder i kommu-
nen. Her kan det nogle gange være 
svært at finde rundt i det kom-
munale system. Sådan skal det ikke 
være. Derfor vil vi arbejde for én 
fælles indgang til kommunen med 
udgangspunkt i gode erfaringer fra 
familieområdet. Samtidig skal der 
arbejdes med kulturen i hele kom-
munen for at sikre, at ingen borgere 
oplever bare at blive sendt rundt i 
systemet. Jeg ønsker, at alle får hel-
hedsorienteret forløb, hvor man altid 
er i trygge hænder og aldrig bliver 
sluppet, før en ny medarbejder står 
klar til at tage over.

Tidlig indsats  
for sårbare familier
Siden 2016 har vi haft 
stor succes med at hjælpe 
sårbare familier gennem 
en tidlig indsats. Derfor 
fortsættes og videreud-
vikles projektet ’Familier, 
der lykkes’ og der iværk-
sættes nye indsatser på 
området.

Nyt bibliotek  
i Høje Gladsaxe
Det nye bibliotek+ i Høje Gladsaxe 
etableres i tæt samarbejde med 
husets kommende brugere. Målet er 
at skabe et attraktivt hus i trygge og 
positive rammer. Her skal der være 
plads til spændende arrangementer 
og aktiviteter, der tilrettelægges af 
og sammen med husets brugere. 
Seniorklubberne i Høje Gladsaxe 
får mulighed for at flytte med og få 
glæde af det nye bibliotek. Klub-
berne inviteres derfor til at deltage 
i udviklingen af huset sammen med 
de øvrige brugergrupper og lokale 
aktører.

Flere medarbejdere  
til Kildegården
Mange borgere udskrives i dag tid-
ligere fra sygehusene, for eksempel 
efter en hjerneblødning. Det resul-
terer i et stigende plejebehov hos 
beboerne i plejeboligerne på Kilde-
gården. Derfor vil jeg sætte penge af 
til at ansætte flere medarbejdere på 
Kildegården.

Fortsat hjælp  
til mundpleje  
i plejeboligerne
Et projekt, hvor beboere i kom-
munens plejeboliger får hjælp til 
mundpleje, har løftet beboernes 
tandsundhed. Derfor sætter jeg 
penge af til at uddanne nye medar-
bejdere i plejeboligerne, så de kan 
fortsætte indsatsen. 

Flere penge til 
hjælpemidler  
til handicappede
Fysiske handicap må ikke være 
en hindring for, at borgere i den 
arbejdsdygtige alder kan blive på 
arbejdsmarkedet så længe som 
muligt. Netop nu oplever vi, at 
yngre borgere med handikap, har 
et større behov for hjælpemidler, 
som for eksempel en handicapbil, 
for at kunne bevare tilknytningen 
til arbejdsmarkedet. Samtidig bliver 
vi ældre og lever længere. Det er 
positivt, men gør, at flere generelt 
har brug for hjælpemidler. Derfor 
tilfører jeg ekstra penge til hjæl-
pemiddelområdet for at fastholde 
service niveauet.
 

Flere pladser til 
hjemløse
Desværre er der flere borgere, som 
har midlertidigt behov for logi på et 
forsorgshjem. Det gælder også for 
borgere fra Gladsaxe, og derfor sæt-
ter jeg flere penge af til området.

Borgmesterens forslag til budget 2021



FORSLAG

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 motivere til, at flere træffer miljø- og klimabevidste valg for at beskytte naturen.

Den grønne omstilling 
fortsætter
Vores ambitiøse arbejde med grøn 
omstilling fortsætter. Vi arbejder 
allerede med en bred vifte af initia-
tiver inden for klimatilpasning og 
udvikling af vores grønne områder, 
så vi sikrer biodiversiteten og skaber 
nære naturoplevelser for børn og 
voksne. Projektet ’Vild Med Vilje’, 
der fremmer biodiversiteten i kom-
munens parker og naturområder, 
fortsætter. Indsatsen har allerede 
resulteret i, at fire nye insektarter 
er kommet til Gladsaxe de sidste 
to år. Derudover planter vi flere 
træer, både på vores hovedstrøg og i 
forbindelse med udviklingen af vores 
grønne byrum.

Ambitiøst samarbejde 
for mindre støj
Gladsaxe er den kommune i Dan-
mark, hvor flest boliger er plaget 
af trafikstøj. Støjen er til stor gene 
for borgerne og er en udfordring, 
når der skal bygges nye boliger og 
børnehuse. Men Gladsaxe kan ikke 
løse støjproblemerne alene, da den 
hovedsagelig kommer fra de stats-
ejede motorveje og trafikken fortsat 
stiger hastigt i hele hovedstadsom-
rådet. Derfor tager vi nu sammen 
med Furesø Kommune initiativ til et 
samarbejde, der samler forsknings-
institutioner, faglige eksperter og 

myndigheder om at finde løsninger 
som for eksempel at overdække 
motorveje og skabe udendørs rum 
og friarealer, så hovedstadsområdet 
fortsat er et attraktivt sted at bo og 
arbejde.

Renere søer og vandløb
Vi vil arbejde for at separere  
vores kloakker i regnvand og spil- 
devand for at forhindre overløb  
og dermed få renere vand i vores 
søer og vandløb. Derudover vil vi 
sikre større gennemstrømning og 
afprøve metoder til specifikt at rense 
vandet, så vi kan få renere vand i 
Bagsværd Sø.

Elbusser på alle buslinjer
I de kommende år arbejder vi for at 
sikre gode, kollektive trafikmulighe-
der, og at vi får elbusser på alle vores 
buslinjer fra 2025. Derudover vil vi 

Gladsaxes budget 
og hvordan det 
bliver til

Gladsaxes samlede budget er på 
knap seks 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

opsætte flere ladestandere ved de 
kommunale bygninger for at imø-
dekomme det behov, der følger af at 
stadig flere gladsaxeborgere anskaf-
fer sig en elbil. 

Samlet strategi for  
grøn omstilling
I slutningen af 2020 vil vi præsen-
tere en samlet strategi for hele den 
grønne omstilling, der sætter nye, 
ambitiøse mål for at begrænse vores 
CO2-udledning. Med den kom-
mende ’Strategi for grøn omstil-
ling’vil Gladsaxe Kommune hvert år 
igangsætte nye initiativer og gen-
nemføre langsigtede investeringer, 
der nedsætter CO2-belastningen 
inden for områderne energi, trans-
port og cirkulær økonomi, hvor 
ressourcer genbruges og genanven-
des bedst muligt uden at producere 
affald – alt sammen i partnerskaber 
med borgere og virksomheder.
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Tidsplan for budgetprocessen

Maj – juni:  De politiske fagudvalg sender deres budgetønsker til borgmesteren.
Juni – august:   Borgmesteren udarbejder sit forslag til budget med udgangspunkt i udvalgenes  

og egne ønsker.
18. august:   Borgmesterens forslag til budget sendes ud til partierne i byrådet og offentliggøres på 

kommunens hjemmeside.
25. august:   Borgerne får lejlighed til at stille spørgsmål til borgmesteren om hendes budgetforslag 

ved et livestreamet borgermøde på Facebook.
2. september:   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 borgmesteren og 
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. 

7. 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/budget2021 

Massive anlægsprojekter 
skal understøttes
I Gladsaxe har vi en robust og 
bæredygtig økonomi. Derfor har vi 
også store ambitioner for fremtiden. 
Vi har gang i rigtig mange og store 
anlægsprojekter, og flere kommer til. 
Her kan jeg nævne nye og svane-
mærkede børnehuse, renovering 
af folkeskolerne, nyt sundheds- og 
beskæftigelseshus på fremtidsvej, ny 
skøjtehal, ombygning af det gamle 
Blaagaard Seminarium i Mørkhøj til 
et multifunktionelt hus med skole, 

Sådan deltager  
du i debatten
Hvis du vil deltage i onlinedebatten,  
kan du deltage hjemmefra i din bedste  
lænestol ved at gå ind på  
facebook.com/gladsaxekommune

Jeg glæder mig til vi ses til online debat på 
Facebook tirsdag 25. august kl. 19.

Hvis du ikke er så skarp i det digitale eller 
ikke har en facebookprofil, så kan du møde 
op på Hovedbiblioteket i den store sal. Her 
kan du følge debatten på storskærm og få 
hjælp til selv at stille spørgsmål via Glad-
saxebibliotekernes facebookprofil. 

Vi har valgt at bruge Facebook, fordi det 
er her de fleste borgere kommer og fordi 
Facebook har nogle unikke og brugervenlige 
livestreamingfunktioner til digitale borger-
møder.

dagtilbud og plads til mange for-
skellige kultur-, musik- og idræts-
aktiviteter. Vi vil færdiggøre de nye 
boliger på Kellersvej til borgere med 
handicap. Og ikke mindst er vi i fuld 
gang med at bygge Hovedstadens 
Letbane. 

Fortsat understøttelse  
af erhvervslivet
Vi fortsætter det gode samarbejde 
med vores virksomheder i Gladsaxe, 
og viderefører projekter, som under-
støtter erhvervslivet.

Effektivisering  
og tilpasninger sikrer 
finansiering

Mit forslag til budget indeholder 
også en række forslag til, hvordan 
vi gennem effektiv drift og løbende 
tilpasninger kan frigøre ressourcer 
til at finansiere de nye velfærdstil-
bud. Det er nødvendigt, hvis vi skal 
imødekomme både den efterspørg-
sel, som følger af den demografiske 
udvikling, og borgernes forventning 
til moderne service fra kommunen. 
Derfor vil jeg blandt andet iværk-
sætte en undersøgelse af, hvordan 
der kan spares på forbruget af eks-
terne konsulenter.

Skatten holdes i ro
Skat, grundskyld og dækningspro-
cent bevares på henholdsvis 23,6 
procent, 23 promille og 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/budgetforslag2021

Gladsaxestrategien 
– vores kompas  
for bæredygtig 
udvikling

Gladsaxe Kommunes 
budget tager udgangspunkt 
i den kommunestrategi, 
Gladsaxestrategien, som 
byrådet har vedtaget. 
Gladsaxestrategien sæt-
ter strategisk retning for, hvordan Gladsaxe 
Kommune skal udvikle sig og arbejde for 
social-, miljømæssig og økonomisk bære-
dygtighed. Gladsaxestrategien indeholder 
seks prioriterede målsætninger, som hver 
især tager udgangspunkt i et eller flere af syv 
udvalgte mål af FN’s verdensmål for bære-
dygtig 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 virksomhed. Derfor har vi hele 
tiden fokus på, at økonomien er i balance og vi hele tiden tilpasser 
vores organisation, så vi har råd til at indfri vores ambitioner.


