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Tilstede: Anita, Svend, Birgit, Johnna, Annelise, Ole, Sengul, Merete, Kjeld, Emil, Jørn, 
Bayram, Ercan, Henning og Kasper.  
 
Fravær med afbud: Thomas, Eva, Henrik.    

ISHØJ KOMMUNES BUDGET 2021. 
Henning indledte mødet, hvis formål var at drøfte budget 2021 mellem bestyrelse og 
byrådsgruppe. At få nogle forslag på bordet, der kunne indgå i de videre forhandlinger og 
drøftelser. 

Budgetmateriale omdelt. 

Ole redegjorde for den aktuelle økonomi, samt budget 2021. Det ser godt ud. Vi har ”en 
positiv ubalance”. Penge i overskud. Det er længe siden vi har haft denne situation. Vi skal 
ikke ud i besparelser. Vi er blevet tilgodeset med den seneste udligning fra staten. Hertil 
kommer kr. 11. mill. til ekstra støtte. Vi har været ekstra hård ramt af Corona krisen, og 
deraf følgende arbejdsløshedsstigning fra 4,5% til 9%. Hjælpepakkerne og når de udløber? 
Det kan blive en udfordring. Rengøring som følge af Corona giver en meromkostning for 
kommunen. 

De forskellige udvalg fremførte ønsker for udvalgene, der kunne bringes i spil i den videre 
proces (her i punktform). Hertil input bordet rundt. 

KULTUR 
- Svømmehallen. Ændring af pris til billigere entre (kr. 20) 
- Torsbo vandværk. Renovering og opgradering af faciliteter 
- Musikskole og kulturskolen ønskes tilgodeset 
 
SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDET 
- Omlægning af ældreboliger til plejeboliger 
- Kigge på normeringer og plejeindsats på plejehjemmene 
- 2021 Cykelår (på tværs af alle udvalg) 
- Aktiviteter for beboerne på Kærbo 
- Kigge på maden på plejehjemmene, herunder priserne 
- Handicap og psykiatri har der været sparet meget på. Kigge på det. 
 
TEKNIK OG BYGGEUDVALGET 
- Veje, stier og fortorv. Renovering og opretning – mere asfalt. 
- Krydset Parkvej/ Søvej undersøgelse af rundkørsel 
- Krydset Stenbjerggårdsvej/ Søvej undersøgelse for en bedre løsning 
- Planlægning for arealet ved Kærbo for sansehave og ældreboliger. Nuværende plan ønskes 
gennemført ved Industrivangen 
- Undersøge muligheden for senior -og ældreboliger i landsbyen. 
 
SKOLEOMRÅDET 
- Ikke særlige ønsker pt. 

KLIMA OG MILJØ 
- Belysning i skolerne 
- Klimaåret forsætter i 2021 
- Affaldsindsamling i åbne områder ønskes opgraderet (ren by)  
- Ladestander til private elbiler, hvordan? 



  
ANDET 
- Publikumsafskærmning ved Ishøj station 
- Skolehallen ved Vibeholmsskole 
- Byggesagsgebyr afskaffes 
- Hjemmearbejdspladser til kommunens ansatte 
- Kigge på trafikken på parkvej generelt 
- Kigge på om der ting vi tidligere har sparet på, som kan rulles tilbage 
- Bi- venlig kommune. Kan vi gøre mere for naturen 
- Normeringerne i daginstitutionerne. Kan vi se på det? 
- Strandparken, herunder mange siv 
- Ordne vejskilte (vaske) 
- Støtte Ishøj IF (tribune hvor der skal undersøges for jordbund) 
- Cykelstierne skal ses kritisk efter for forbedringer 
- Fortov nedslidte – der skal gøres noget 
- Se om budgettet hænger sammen i overslagsårene, så vi ikke skal ud i at spare igen 
- Se på planlægning for køb af industrijord 
 

Den videre proces. 
 
ved Henning. 
A. Udvalgene drøfter de emner og input der er kommet på bordet, i forhold til det kommende 
budget.  
 
B. Derefter forhandling med de øvrige partier (uge 37) 

C. Udkast til 2. behandling drøftes mellem bestyrelse og byrådsgruppe 

D. Vedtagelse i byrådet. 
 
 

Med venlig hilsen  

Kjeld Hildebrandt Hansen, referent.  


