
 

 

 

Budgetaftale 2022-2025 – Det rige hverdagsliv – hvor flere lever sunde liv 

Nærværende aftale udgør den politiske aftale for driftsbudgetterne og anlægsinvesteringerne for budget 2022 og 

overslagsårene indeholdt i budget 2022-25. Aftalen respekterer, at der pågår en faseopdelt budgetproces i regi af KL, 

som kan få indflydelse på nærværende aftale. 

Byrådet har med denne aftale sikret kernevelfærden i Guldborgsund Kommune. De økonomiske 

udfordringer på fire velfærdsområder - familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og 

madservice - neutraliseres. Dermed stabiliseres Guldborgsund Kommunes økonomi på disse vigtige 

velfærdsområder til gavn for borgerne. 

Med budget 2022-2025 ”Det rige hverdagsliv – hvor flere lever sunde liv” har byrådet med en meget 

bred politisk forankring samtidig fuldført prioriteringen af alle de 12 tværgående mål i planstrategien i 

overensstemmelse med det afsæt, der blev lagt i konstitueringsaftalen, på vores fælles kerneopgave: 

Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med 
borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber 

Baggrunden er, at et enigt byråd i februar 2018 med udgangspunkt i et seminar for byrådet i Rostock 

vedtog tolv tværgående politiske mål, der har sat retningen for byrådets strategiske arbejde i denne 

byrådsperiode. 

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne har udgjort det strategiske grundlag for alle budgetforlig 

i denne byrådsperiode og der har været prioriteret 3 tværgående mål fra planstrategien i hvert 

budgetforlig. 

I de tre foregående budgetaftaler blev følgende 9 af de 12 tværgående mål prioriteret: 

I budgetaftale 2019-2022: ”Det rige hverdagsliv – godt fra start” blev følgende tre af de tværgående mål 

prioriteret: 

 Hovedspor 1: At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse 

 Hovedspor 2: At alle kommer godt fra start i livet 

 Hovedspor 3: At talent og potentialer udvikles 

I budgetaftale 2020-2023:  ”Det rige hverdagsliv – vi er i gang” blev følgende tre tværgående mål 

prioriteret: 

 Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig og bliver her 

 Hovedspor 5: En bæredygtig kommune 

 Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby 

I budgetaftale 2021-2024: ”Det rige hverdagsliv – i mangfoldige fællesskaber” blev følgende tre 

tværgående mål prioriteret: 

 Hovedspor 7: Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri 

 Hovedspor 8: At vores landdistrikter er attraktive 

 Hovedspor 9: Mangfoldige fællesskaber 



 

 

I budgetaftale 2022-2025: ”Det rige hverdagsliv – hvor flere lever sunde liv” prioriteres de resterende tre 

tværgående mål: 

 Hovedspor 10: At flere lever sunde liv 

 Hovedspor 11: Mere mobilitet og sammenhæng 

 Hovedspor 12: At internationalisering øges 

I de tre foregående budgetaftaler og i denne byrådsperiode i det hele taget er der igangsat en lang 

række af initiativer og indsatser for at virkeliggøre de tværgående mål, og der er afsat betydelige midler 

til anlægsprojekter. Byrådet konstaterer med tilfredshed de mange igangsatte aktiviteter, nyanlæg og 

omfangsrige renoveringer af kommunale bygninger og anlæg i denne byrådsperiode. Det meget høje 

aktivitetsniveau kalder på konsolidering og sikring af, at aktiviteterne resulterer i det fulde udbytte af de 

mange politiske initiativer til gavn for borgerne.  

Byrådet glæder sig over, at det guldborgsundske mindset, som blev formuleret af byrådet på 

visionsseminaret i Rostock i februar 2018, har udviklet sig til at have såvel en administrativ som politisk 

klangbund i den måde, vi i Guldborgsund Kommune arbejder med FN’s 17 verdensmål. De effektfulde 

indsatser og resultater heraf i indeværende byrådsperiode forventes derfor intensiveret i den kommende 

byrådsperiode. 

Som resultat af den gode proces i Rostock og det gode og bredt forankrede politiske samarbejde i hele 

byrådsperioden udestår der alene tre tværgående mål. Disse politisk-strategiske mål prioriteres i 

budgetforlig 2022-25 med de initiativer, der gennemgås i det følgende. 

Forudsætninger for budgettets realisering 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 konstateres økonomiske udfordringer på fire 

velfærdsområder – familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice. Med 

indgåelsen af dette budgetforlig tilføres i alt 137,2 mio. kr. til udvalgene til at sikre og udvikle 

kernevelfærden på de fire udfordrede velfærdsområder. Til regnskabsaflæggelsen for 2021 genvurderes 

om de 4 førnævnte udfordrede velfærdsområder er blevet overkompenseret. Der knytter sig følgende 

forudsætninger for budgettets realisering: 

1. Byrådet forudsætter, at udvalgenes eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer løses inden 

for udvalgenes samlede driftsrammer, således at arbejdet i udvalgene understøtter 

overleveringen af et godt grundlag til det kommende byråd. Det indebærer at driften skal følges 

tæt i den kommende budgetperiode, så effekten af de mange strategiske udviklingstiltag i 

fagudvalgene sikres. Herunder at afbureaukratiseringstiltag og lempeligere lovgivning 

forudsættes implementeret og mindreomkostninger i den forbindelse indhøstet. 

 
2. For at sikre økonomisk balance i budget 2022 og overslagsårene har byrådet vurderet politisk på 

anlægsprojekterne og foretaget en række omprioriteringer mellem årene. Der er derfor besluttet 

en række byggetaktsforskydninger på relevante anlægsprojekter i budget 2022-25 jf. vedlagte 

bilag ”Bilag til budgetaftale 2022-25”.   

 

3. Servicerammen: Byrådet er opmærksomme på, at den vejledende serviceramme er overskredet 

med 63,9 mio.kr. Såfremt den samlede serviceramme for den kommunale sektor overskrides og 

det medfører økonomiske sanktioner, forventes det, at en tilstrækkelig driftsreserve i budgettet 

det kommende byråd giver muligheden for at håndtere udfordringen uden øvrige driftsmæssige 

konsekvenser for budgettet.  



 

 

Budgettets tre tværgående mål 
 

Hovedspor 10: At flere lever sunde liv 

Byrådet har som et af sine tværgående mål at arbejde for at skabe gode rammer for, at alle borgere har 

mulighed for at få et sundt og langt liv. Det gør vi bl.a. ved at prioritere forebyggelse og indsatser i 

samspil med borgerne.  

I dette budgetforlig har byrådet derfor samlet prioriteret følgende initiativer:  

 Øget rengøring i institutioner; I forbindelse med nyt rengøringsudbud fastholdes et højt 

rengøringsniveau i borgernære områder på niveau med indsatsen under covid 19 jf. 

Økonomiudvalgets beslutning den 4. maj 2021. Der afsættes 8,5 mio. kr. årligt. Det sikres, at 

kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med kontrakterne.  

 Indkøb af grøn strøm; der er indarbejdet budget på 130.000 kr. til øgede omkostninger ved fuld 

overgang til grøn strøm i overensstemmelse med byrådets beslutning den 20. maj 2021. 

 Center for Hjerneskaderehabilitering; Der tilføres 492.000 kr. til Hjerneskadecentret for at sikre 

at det nødvendige driftsbudget er tilstede. 

 Familieområdet; byrådet er enige om at opnormere inden for familieområdet. Det er vigtigt at 

understøtte de gode udviklingstakter, der er igangsat. Området tilføres 20 mio. kr. i 2022 og 

overslagsårene. Der er enighed om, at der derudover skal rekrutteres 4 medarbejdere til 

området, og at omkostningerne hertil tilføres området med 3 mio. kr. i 2021 og overslagsårene. 

Yderligere 3 medarbejdere til området finansieres inden for Børn, Familie & 

Uddannelsesudvalgets samlede budget. Denne politiske prioritering skal sikre rettidighed i 

sagerne, tidlig indsats og at de gode resultater af frikommuneforsøget videreføres og udvikles 

yderligere til gavn for børn og familier. 

 Svømmecenter Falster; der foretages de nødvendige reparationer af taget. 

 Mad på plejecentrene; byrådet er, med neutraliseringen af de økonomiske udfordringer på 8,5 

mio., enige om fortsat at prioritere det gode måltid på plejecentrene, som indebærer at måltidet 

tilberedes tæt på og evt. sammen med borgeren, således at borgerens livskvalitet omkring det 

gode måltid med duften af mad i afdelingerne og samværet omkring måltidet bibeholdes.  

 Hjælpemidler; den igangsatte fleksibilitet i tildelingen uden visitation af mindre hjælpemidler på 

social-, sundhed og omsorgsområdet til borgerne vurderes nærmere med henblik på at afdække 

om ordningen kan udvides det kommende år. 

 SOSU-elever; Der afsættes 5 mio. kr. årligt til øgede omkostninger til flere social - og 

sundhedsassistent elever. Set i lyset af den fortsat svære rekrutteringssituation vil der – i tæt 

samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing, der har uddannelsesforpligtelsen – være 

fokus på at elever til henholdsvis Social og sundhedsassistent- og Social- og sundhedshjælper-

uddannelserne har et tilstrækkeligt niveau af danskkundskaber til, at de kan indgå i praktikforløb 

og efterfølgende ansættelse. 

 Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt til Social- og Sundheds- og omsorgsudvalget til at sikre 

øget bemanding i plejecentrene 

 Veteranindsatsen opprioriteres for at styrke indsatsen over for veteranerne. Omkostningerne 

hertil finansieres inden for den samlede driftsramme.  



 

 

Hovedspor 11: Mere mobilitet og sammenhæng 

Det tværgående mål i planstrategien mere mobilitet og sammenhæng er prioriteret i dette budgetforlig. 

Det understøtter denne byrådsperiodes øvrige indsatser for at styrke sammenhængskraften i kommunen 

og handler i høj grad om at udnytte de potentialer, der allerede er. Konkret prioriteres med dette 

budgetforlig følgende initiativer:  

 Cykelsti på diget ved Øst Falster/Marielyst; Etablering af cykelstien kobler sig på periodens øvrige 

cykelfremmende tiltag og støtter i øvrigt udviklingen af Lolland-Falster som national og 

international cykeldestination. Der afsættes midler hertil. 

 Byrådet ønsker, at fysisk aktivitet udbudt af foreningerne bliver en del af den aktive 

beskæftigelsesindsats.  

 Trafik- og P-faciliteter ved Østerbroskolen; byrådet konstaterer at skolebestyrelsen, beboerne i 

lokalområdet og Teknik, Miljø & Ejendomsudvalget (TME) efter en dialog er nået frem til en 

løsning på begge områder, som håndteres indenfor TMEs samlede drifts- og anlægsbudget.  

 Arbejdsmarkedsområdet; Det konstateres med tilfredshed at arbejdsmarkedsområdet i 

Guldborgsund Kommune retter sig og har udviklet sig positivt. Området tilføres i alt 67 mio. 

Heraf kr. 52,6 mio. kr. som en del af neutraliseringen af udfordringerne på de førnævnte 4 

velfærdsområder og 14,4 mio. kr. fra driftsreserven. Byrådet anmoder Beskæftigelsesudvalget 

om fortsat at have fokus på centralt fastlagte regelforenklinger inden for området, som udmøntes 

i reducerede administrative omkostninger til gavn for den enkelte borger og den brede velfærd.  

 Bygge- og Plan-området: TME anmodes om at foreslå økonomiudvalget, hvorledes ressourcerne 

omkring antal byggesagsbehandlere og planmedarbejdere finansieres og reguleres i takt med 

antal sager og konjunkturerne i byggebranchen. Der udarbejdes en model for dynamisk 

tilpasning af kapacitet til byggesagsbehandling, som korresponderer med anlægsniveauet i 

branchen. Dette sker i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 4. maj 2021, hvor 

udvalget styrkede byggesagsbehandlingen med 6 mio. kr. Fra 2022 og frem afsættes 3 mio. kr. 

årligt fra anlægsprojekterne til byggesagsbehandlingen, der kan bidrage til at sikre fremdrift i 

byggeaktiviteten de kommende år og imødekomme efterspørgslen på at skabe bygningsmæssig 

udvikling af vores kommune til gavn for beskæftigelse og skattegrundlag. 

 Pulje til øget tilgængelighed og arbejdsmiljø; der afsættes en samlet pulje på 4,5 mio. kr. til at 

styrke tilgængeligheden og arbejdsmiljøet i udvalgte kulturinstitutioner. 

 Prioriteringspulje på 4,64 mio. kr. til anlæg på skole og dagtilbud. 

 Der skal sættes fokus på udlægning af flere parcelhusgrunde herunder igangsætning af allerede 

udpegede arealer.  

 

Hovedspor 12: At internationalisering øges 

 Guldborgsund Kommunes betydelige internationale arbejde og øgede internationale indsats tager 

udgangspunkt i at understøtte løsningen af den fælles kerneopgave og virkeliggørelsen af de 

øvrige tværgående mål i planstrategien. Byrådet prioriterer fremme af følgende initiativer på det 

internationale område:  

 Femern Bælt forbindelsen; 



 

 

o Der etableres obligatoriske internationale forløb i grundskolen rettet mod vores nærmeste 

nabo Tyskland. Forløbene prioriteres inden for Børn, Familie & Uddannelsesudvalgets 

samlede ramme. 

o Der arbejdes på at tiltrække internationale uddannelsesinstitutioner og 

uddannelsestilbud, som sikrer uddannelsesmuligheder for medarbejdere tilknyttet Femern 

Bælt forbindelsens etablering og afledte virksomhedsaktiviteter, der rekrutterer 

international arbejdskraft.  

 Turismen; 

o Krokodille Zoo tilføres allerede i 2021 1,5 mio. kr. i likviditetstilskud til at understøtte 

opstarten af den erhvervsdrivende fond Krokodille Zoo. 

o Renholdelse af turistdestinationen Marielyst øges med 600.000 kr., jf. Økonomiudvalgets 

beslutning den 6. april 2021, således at det gøres helårligt og understøtter den fortsatte 

udvikling af turismen i skuldersæsonen. 

 

 

 

 


