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Dilemmaspillet tager udgangspunkt i kompetenceom-
råderne ”Politik” og ”Økonomi” i samfundsfag. Eleverne 
skal tage stilling til en lang række politiske og økonomi-
ske problemstillinger i den fiktive kommune Grønnedal. 
Disse problemstillinger er bl.a. unge og højtuddannedes 
fraflytning fra kommunen og en stigende andel af ældre 
borgere, som samlet giver et faldende skattegrundlag. 
Dette er i virkelighedens verden også udfordringer, som 
mange landkommuner står med, så temaet er for mange 
elever ikke ukendt. Omdrejningspunktet i spillet er de 
kommunale budgetforhandlinger for det kommende år. 
Eleverne tildeles roller som enten kommunaldirektør, by-
rådsmedlem, borger eller journalist.  

Spillet er lavet, så eleverne får brugt de samfundsfaglige 
metoder, bl.a. formidling og statistik, som også er en del 
af Fælles Mål for samfundsfag. 

Tidsforbruget er cirka 90 minutter - alt afhængig af, hvor 
grundigt eleverne har forberedt deres roller.

DINE, MINE ELLER 
VORES PENGE?
Dilemmaspil for 8. - 10. klasse om 
budgetforhandlingerne og det politiske 
spil i Grønnedal kommune.

Lærervejledning til
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Idéer til undervisning og Fælles Mål

Før spillet: 
Alle eleverne får udleveret og læser grundigt elevarkene 
side 4-5 og ét af de i alt ti rolleark. Dette kan med fordel 
være forberedt, før spillet skal begynde. Rollerne kan for-
deles, så der er to/tre elever om hver rolle. Rollerne kan 
differentieres efter elevernes faglige niveau og interesse, 
ligesom rollen som mødeleder med fordel kan spilles af 
klassens lærer. Inden spillet starter er det vigtigt, at ele-
verne gennemlæser elevarkene og ikke mindst deres rol-
ler grundigt og sætter sig ind i deres opgaver/mærkesa-
ger. Endvidere skal det være klart for eleverne, at der skal 
et flertal på mindst 16 byrådsmedlemmer til, for at det 
endelige budget kan vedtages. 

Under spillet:
Start med at indrette klassen, så eleverne kan se hinan-
den. Mødelederen placeres centralt, så denne kan lede 
mødet på bedste vis. Efter en kort præsentation får par-
tiformændene udleveret en budgetforslags-skabelon, 
som partiet udfylder ud fra de mærkesager, der står på 
deres rolleark. Imens har journalisten tid til at intervie-
we borgergruppen. Når alle er samlet igen, fremlægger 
hvert parti deres budgetforslag. Mødelederen bestem-
mer rækkefølgen. Det er vigtigt, at alle noterer de forskel-
lige partiers budgetudkast, idet de egentlige forhand-
linger imellem partierne nu starter. De to store partier, 
Arbejderpartiet og De Liberale er afhængige af de andre 

partier, så der skal forhandles til højre og venstre. Det er 
næppe sandsynligt, at ét parti kan få alle deres mærke-
sager igennem, så måske opstår der uventede alliancer 
på tværs af byrådets partier. Denne del indebærer, at ele-
verne bevæger sig rundt mellem hinanden og udveksler 
holdninger og ønsker. 

Når mødelederen modtager et forslag, bringes dette 
til afstemning. Kan det vedtages af mindst 16 byråds-
medlemmer, er spillet slut, og Grønnedal har fået et nyt 
budget. Herefter kan journalisten begynde at skrive sin 
endelige artikel. Denne kan bruges som klassens fælles 
notat.

Efter spillet:
Når budgetforhandlingerne er slut, skal spillet evalueres 
for at sikre, at eleverne har tilegnet sig de faglige mål. 
Man kunne bl.a. også samtale med eleverne om, hvor-
vidt nogle af Grønnedals fiktive partier kan sammenlig-
nes med virkelighedens partier. Endvidere er det vigtigt, 
at eleverne forstår, at spillet er fiktion. Budgetforhandlin-
gerne foregår i virkelighedens verden ikke helt på denne 
måde, hvilket de sidste sider i dette hæfte omhandler. 
Denne debriefing er mindst ligeså vigtig som selve spil-
let, idet den knytter elevernes oplevelser sammen med 
faktuel viden omkring kommunernes økonomi. 

Inden man går i gang med dette dilemmaspil, kan man 
bl.a. arbejde med, hvilke opgaver en kommune har. På 
dr.dk/skole findes en række små klip, som fint forklarer, 
hvordan en kommune fungerer.

Endvidere kan tv-udsendelsen ”Gaden Debat”, sendt før-
ste gang 14. november 2013, være med til, at eleverne får 
en forståelse for de mange forskellige opgaver, en kom-
mune varetager. Denne kan streames gratis på mitcfu.
dk. I tv-udsendelsen overtog borgerne i Gaden i Ikast de 
kommunale opgaver og stod tilbage med de svære valg. 
For skal fællesskabet betale til ældres rollator og børns 
tandbøjler?  

Som tidligere nævnt tager spillet udgangspunkt i kom-
petenceområderne ”Politik” og ”Økonomi ”. Derfor vil det 
bl.a. være relevant, at se på forholdet mellem stat, region 
og kommune. I spillet kommer dette bl.a. til udtryk i an-
lægsrammen. Hvert år mødes Kommunernes Landsfor-

ening og regeringen. Her aftaler de, hvor mange penge 
kommunerne må bruge på bl.a. nybyggerier. Dette sker 
for at undgå en overophedning af økonomien i gode ti-
der, ligesom det i økonomiske krisetider kan være med 
til at øge beskæftigelsen indenfor byggebranchen. Ud-
ligningsreformen er også et eksempel på, hvordan man 
fra statens side ønsker at udligne forskellen mellem de 
rige og de fattige kommuner. Dette var også en relevant 
diskussion at tage, for hvorfor skal rige kommuner betale 
for andre af landets kommuners velfærd?   

Det sidste af fagets kompetenceområder er ”Samfunds-
faglige metoder”. På side 5 findes to tabeller, som viser 
befolkningsudviklingen i Grønnedal Kommune. Det er 
vigtigt, at eleverne kan tolke disse statistikker, da de er 
afgørende for forståelse af de udfordringer, byrådet står 
for. Endvidere er der på de sidste sider oversigter over en 
kommunes økonomi. Disse kan gennemgås, når spillet er 
slut, og debriefingen starter.

Spillevejledningen
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DINE, MINE ELLER VORES PENGE?

Baggrundshistorie

Dilemmaspil for 8. - 10. klasse om budgetforhandlingerne 
og det politiske spil i Grønnedal kommune.

Dette dilemmaspil foregår i den fiktive kommune Grøn-
nedal. Kommunen har i dag omkring 65.000 indbyggere. 
Selve byen Grønnedal er kommunens største med knap 
28.000 indbyggere. Byen fik allerede købstadsrettig-
heder i 1351, da Valdemar Atterdag tildelte byen disse. 
På torvet, foran rådhuset, står en smuk bronzestatue af 
kongen. Denne blev lavet i forbindelse med byens 500 
års jubilæum og har siden været et af byens vartegn. 
Efter nogle hårde år i 1970’erne, hvor mange fabrikker 
lukkede, og arbejdsløsheden steg, er byen med tiden 
blevet en uddannelsesby. Både gymnasium, handels- og 
teknisk skole findes i byen, hvor der også er en del vide-
regående uddannelser som fx sygeplejerske- og pæda-
goguddannelsen. Byen er også hjem for fodboldklubben 
Grønnedal IF, som efter mange år i de lavere rækker igen 
er i landets bedste række. 

Den gamle Grønnedal Kommune blev ved kommune-
sammenlægningen i 2007 slået sammen med tre andre 
kommuner. Frydenstrand, hvor især fiskeri og færgefart 
til bl.a. Norge er vigtige erhverv, er den største af de tre 
tidligere kommuner. Endvidere blev de mindre landkom-
muner Favrerup og Hedenstrup også slået sammen med 

Peger på Arbejderpartiets leder som borgmester. Ønsker De Liberale som borgmester.
Tager stilling 
fra sag til sag.

Grønnedal, da Danmark gik fra 270 kommuner til de nu-
værende 98. Især Hedenstrup er kendt for sit sommer-
husområde, som årligt lokker i tusindvis af udenlandske 
turister til, ligesom den charmerende landsby, Grøntoft, 
med det gamle elværk er et yndet turistmål. 

Nok er kommunens indbyggertal ikke blandt de tyve 
største i Danmark, men med et samlet areal på knap 
1000 km2 er det landets geografisk 10. største kommune. 
Dette er bl.a. medvirkende til, at udgifter til vedligehol-
delse af de kommunale veje altid er en tung udgiftspost 
i regnskabet, ligesom der visse steder i kommunen er 
landsbyer med få indbyggere. Der har de seneste år væ-
ret en tendens til, at flere og flere - især ældre - flytter fra 
disse små landsbyer ind til Grønnedal by.  

Siden kommunesammenlægningen har borgmesterpo-
sten været hos Arbejderpartiet. Borgmesteren leder det 
store 31-mands byråd, som mødes på Grønnedal rådhus 
til byrådsmøder og ikke mindst budget-forhandlingerne. 
I byrådet er seks partier repræsenteret. Ud over borgme-
sterens parti er der tale om Centerpartiet, De Liberale, 
Grønnedal-listen, Velfærdsalliancen og Oplandspartiet.

ELEVARK

Byrådet i Grønnedal Kommune

VELFÆRDS-
ALLIANCEN

3 medlemmer

ARBEJDER-
PARTIET

12 medlemmer

GRØNNEDAL 
LISTEN

2 medlemmer

CENTER-
PARTIET

3 medlemmer

OPLANDS-
PARTIET

3 medlemmer

DE 
LIBERALE

8 medlemmer

Ved det seneste valg fordelte de 31 pladser i byrådet sig således:
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Budgetforhandlingerne
Tiden er kommet til, at næste års budget skal vedtages i 
Grønnedal Kommune. Ligesom i mange andre kommu-
ner står byrådet med en demografisk udvikling, der viser, 
at der kommer flere og flere ældre borgere. De seneste 
ti år er andelen af borgere over 65 år i kommunen vok-
set med 5,5 procent, og i dag er mere end hver femte 
af kommunens indbyggere over 65 år. Det betyder bl.a. 
øgede udgifter til ældrepleje.

Kommunens 
økonomi
En kommunes økonomi kan meget forenk-
let deles op i to selvstændige kasser – ser-
vicerammen og anlægsrammen. 

Serviceramme: 
Denne del af kommunens økonomi er den 
langt største af de to rammer. Der er her fx 
udgifter til løn til de kommunale ansatte 
ligger, ligesom udbetalinger af fx kontant-
hjælp til arbejdsløse. I forhold til folkepen-
sion er denne 100 procent statsrefunderet. 
Det betyder, at kommunen ikke skal udbe-
tale pension til den stadigt stigende ældre-
gruppe, men dette betales af den danske 
statskasse.

Anlægsramme: 
Denne del af kommunens økonomi dre-
jer sig bl.a. om de bygninger, fx skoler og 
plejehjem, kommunen har. Det er her ud-
gifter til vedligehold, renovering og nybyg-
geri findes. Hvert år aftaler Kommunernes 
Landsforening (KL) og regeringen, hvor 
mange penge kommunerne samlet set 
må bruge på dette. Det sker for at undgå 
en overophedning af økonomien. Hvis alle 
kommuner byggede nye skoler samtidig, 
ville det betyde en alt for stor efterspørgsel 
på håndværkere og materialer, hvilket vil-
le øge prisen. Derfor tildeles en kommune 
hvert år en vis sum, som de må bruge eller 
spare op til større byggerier, fx nye pleje-
hjem, som koster mange penge at opføre.

Der kan ikke overflyttes midler fra den 
ene til den anden ramme.

Desuden oplever man i Grønnedal, at der er færre borge-
re i alderen 25-64 år. De seneste ti år er den samlede an-
del borgere i denne aldersgruppe faldet med tre procent. 

Det lyder måske ikke af meget, men det medfører mang-
lende skatteindtægter, og sammenholdt med øgede ud-
gifter til ældreområdet er kommunens økonomi presset. 
Langt den største budgetpost er lønnen til de kommu-
nalt ansatte. Pædagoger, lærere, hjemmehjælpere osv. 
har overenskomster, der sikrer dem løn for deres arbejde, 
så at bede medarbejderne om at gå ned i løn er ikke en 
mulighed. Som byrådsmedlem vil du blive præsente-
ret for forskellige spare- og investeringsforslag. Det er 
blandt disse forslag, at det endelig budget for Grønnedal 
Kommune skal vedtages, men hvilke forslag er gode og 
hvilke forslag skal glemmes? Det er op til dig. 

ELEVARK
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Budgetudkast

Vores partis budgetudkast

Dit parti skal udarbejde et budgetudkast på baggrund af de ønsker, de forskellige partier har. Det står partierne frit for at 
afsætte flere midler til enkelte poster, så nedenstående beløb er minimumsbeløb.

Der må maksimalt bruges i alt 20 mio. i hver ramme, og der må ikke overføres penge fra servicerammen til anlægsrammen 
- eller omvendt. Det er dog på ingen måde noget krav, at det fulde beløb skal bruges, idet nogle partier sikkert vil mene, at 
pengene har det bedst i skatteborgernes lommer.   

Serviceramme
 
Øget indsats for at få de svageste 
unge i arbejde.  2,5 mio. 

Brug af økologiske råvarer i de kommunale 
kantiner, fx på skoler og plejehjem.  2 mio.

Forbedring af folkeskolerne, herunder 
gratis computer til alle 1. klasses elever. 8 mio.

Fornyelse af kommunens biblioteker. 5 mio.

Landsdækkende reklamekampagne for 
at få børnefamilier til at flytte til 
Grønnedal Kommune. 7 mio. 

Særlig landsbyfond, til fx nye fodboldmål, 
skaterbaner, tilskud til forsamlingshuse mm.  3,5 mio. 

Markante investeringer i at få flere store 
virksomheder til kommunen. 7,5 mio. 
 
Eventuelle indtægter/besparelser  
 
Effektivisering af ældreområdet i Grønnedal.
(Kræver opførelse af nyt plejehjem i 
Grønnedal og afsættelse af 12 mio. på 
anlægsrammen) 2,5 mio.

Hævelse af kommuneskatten. 12 mio.

Serviceramme
 

I alt:

Husk at I max. må bruge 20 mio., med mindre I har 
valgt at effektivisere ældreområdet i Grønnedal eller 
hæve kommuneskatten. 

Anlægsramme
 
Opførelse af topmoderne plejehjem 
i Grønnedal. 12 mio.

Energi-renovering af kommunens bygninger. 6 mio.

Udbygning af Grønnedal Stadion. 8 mio.

Restaurering af Valdemar Atterdag 
statuen foran rådhuset.   0,5 mio.

Kystsikring af sommerhusområdet 
ved Frydenstrand. 8,5 mio.

Flere cykelstier i kommunens landområder.  7 mio.

Etablering af ny svømmehal i Hedenstrup.  6,5 mio.

Anlægsramme
 
 

I alt:

Husk at I max må bruge 20 mio. på den 
samlede anlægsramme. 

ELEVARK
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Mødeleder

Du er kommunaldirektør i Grønnedal Kommune.  En kommunaldirektør er kommunens øverste ansatte embedsmand. På 
rådhuset i Grønnedal sidder du sammen med borgmesteren. Han er ifølge loven den øverste daglige leder af kommunen, 
men i praksis er det kommunaldirektøren, der på borgmesterens vegne er øverste ansvarlige for fx personaleforhold, ad-
ministrationens indretning, sagsbehandlingen og den kommunale økonomi. Som kommunaldirektør er du også med som 
sekretær ved bl.a. byrådsmøder og i dette tilfælde budgetforhandlingerne.  

Din opgave bliver at lede budgetforhandlingerne og holde styr på, at budgetrammerne ikke overskrides. 
Du skal være 100 procent neutral og må ikke komme med egne meninger eller holdninger til det kommende budget.

Du skal:  

Byde alle velkomne til budgetforhandlingerne her i 
Grønnedal byrådssal. 

Præsentere dig selv og minde om, at al debat foregår i 
en god og ordentlig tone. Kort præsentere de seks par-
tier og hvor mange medlemmer de hver især har, samt 
informere om, at der minimum skal 16 byrådsmedlem-
mer til før et budgetforslag kan vedtages. 

Fortælle hvordan mødet kommer til at foregå: 

1. Runde:
Partierne udarbejder deres budgetforslag. 

2. Runde:
Fremlæggelse af partiernes budgetforslag. 

3. Runde:
Forhandlinger i mindre grupper. 

4.-5. Runde:
Første behandling af budgetforslag eller videre-
forhandlinger i mindre grupper. 

Du er mødeleder:  

1. Runde:
Partierne skal udfylde deres budgetudkast. Det er vig-
tigt, at der ikke bruges mere end det tilladte, og der må 
ikke overføres penge fra servicerammen til budgetram-
men - eller omvendt.

2. Runde:
Partierne fremlægger deres budgetforslag. Start med at 
give borgmesteren fra Arbejderpartiet ordet. Herefter 
giver du ordet videre til: 

• Grønnedallisten
• Velfærdsalliancen
• Centerpartiet 
• De Liberale
• Oplandspartiet.

3. Runde:
Der skal nu føres forhandlinger i mindre grupper. Par-
tierne bestemmer selv, hvem de finder relevant at tale 
med. Der skal udarbejdes et nyt samlet budgetforslag. 
Mind partierne om, at der skal minimum 16 byrådsmed-
lemmer til, før et budgetforslag kan vedtages.

4.-5. Runde:
Det/de nye budgetforslag fremlægges. Hvis et forslag 
kan vedtages med mindst 16 byrådsmedlemmers stem-
mer, er budget-forhandlingerne slut, og du kan takke for 
et godt møde. Hvis ikke må partierne fortsætte forhand-
lingerne og fremsætte et nyt budgetforslag. 

ROLLE
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Arbejderpartiet

Du er borgmester i Grønnedal Kommune for Arbejderpartiet. Arbejderpartiet har historisk set haft en stor vælgeropbakning 
i Grønnedal by, hvor mange på de store arbejdspladser har stemt på partiet. Siden 1960’erne har partiet med få undtagelser 
haft borgmesterposten og været det største parti i byrådet. 

Der er store økonomiske udfordringer i vente for kommunen. Der bliver flere og flere ældre, hvilket bl.a. betyder øgede ud-
gifter til ældrepleje og faldende skatteindtægter, når borgerne går på pension. Desuden er der sket en fraflytning af især de 
yngre og veluddannede, som har slået sig ned i andre større byer. Dette presser kommunens økonomi, hvilket bl.a. gør, at der 
skal træffes nogle upopulære beslutninger, idet der næppe er råd til det nuværende serviceniveau.  

I byrådet er du borgmester og har støtte fra Velfærdsalliancen og Grønnedal-listen. Dog er dit ønske, at så mange partier som 
overhovedet muligt tager ansvar for kommunens fremtid og de beslutninger, som bliver nødt til at blive truffet - selvom de 
ikke er populærere. 

Arbejderpartiet er byrådets største parti med 12 medlemmer. 

Du skal:  

• Inden mødet lave et budgetudkast, som du skal 
 præsentere, når dit parti får ordet. 

• Præsentere dig selv og Arbejderpartiets forslag til 
 det kommende budget.  

• Tage notater, når de øvrige politikere fremlægger 
 deres budgetudkast og vurdere, hvem I er mest 
 enige med, og hvem I kan lave alliancer med. 

• Forhandle med de relevante politikere, så 
 I får så mange som muligt af Arbejderpartiets 
 mærkesager i spil.

Du vil bl.a. gøre opmærksom på: 

• At den demografiske udvikling viser, at der kommer 
 flere og flere ældre i kommunen, hvilket vil presse 
 økonomien. 

• At der skal investeres massivt i de unge, som har 
 svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.  
 Tal viser, at samfundet går glip af cirka 15 mio. kroner 
 i skatteindtægter for hver ungt menneske, der ikke 
 kommer ind på arbejdsmarkedet, men forbliver på fx 
 kontanthjælp igennem hele arbejdslivet.  

• At resten af byrådet skal tage et medansvar for de 
 udfordringer, kommunen står overfor. Tiden er ikke til 
 politiske drillerier, men derimod til at stå sammen.

ROLLE

 MÆRKESAGER: 

1. At der oprettes større og mere effektive 
 plejehjem, så den gode service kan bevares 
 til samme pris - også selvom det betyder 
 lukninger af nuværende plejehjem rundt 
 om i kommunen.  
 
2. At de svageste unge hjælpes i arbejde - 
 både for deres egen skyld, men også af 
 hensyn til kommunens økonomi.  
 
3. At du lægger op til, at så mange som 
 muligt af partierne i byrådet kommer med i 
 det endelige budgetforlig. 
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Arbejderpartiets næstformand

Du er næstformand for Arbejderpartiet. Du bor i Grøntoft, en charmerende landsby nord for Grønnedal by. Ved det sidste 
byrådsvalg fik du næsten ligeså mange personlige stemmer som din partiformand, ikke mindst takket været mange af lands-
byboernes stemmer. Du er en meget populær mand i landsbyen. Men Arbejderpartiet ønsker at lukke Grøntoft Plejehjem. 
Dette vil utvivlsomt tage hårdt på din popularitet. 

Grøntoft Plejehjem ligger ikke langt fra det gamle elværk, og det naturskønne område omkring værket bliver flittigt benyttet 
af plejehjemmets beboere, der nyder den friske luft. Plejehjemmet er veldrevet, og de knap 25 beboere er glade og tilfredse. 
Derfor har du det svært med, at resten af partiet arbejder for lukning af dette og andre mindre plejehjem – også selvom det 
rent økonomisk er det mest fornuftige, idet der årligt kan spares mange penge på en effektivisering af ældreplejen ved at 
samle de ældre på færre og større plejehjem.

Du og en anden af partiets 12-mands store byrådsgruppe har kæmpet imod dette, men er i klart mindretal i partiet. I er dog 
villige til at bryde med partiet, hvis der kan findes alternative flertal, der sikrer plejehjemmet. Derfor kan jeres to stemmer 
ikke nødvendigvis tælle med i Arbejderpartiets 12 stemmer.

Du skal:  

• Inden mødet forklare dit parti, at du ikke kan stemme 
 for en lukning af bl.a. Grøntoft Plejehjem.

• Tage notater, når de øvrige politikere fremlægger 
 deres budgetudkast og vurdere, hvem du er mest 
 enig med, og hvem du kan lave alliancer med. 

• Sikre at journalisten skriver, at du kæmper imod en 
 lukning af det lille plejehjem, så de lokale vælgere, 
 ikke mindst borgergruppen mod lukningen af 
 Grøntoft Plejehjem, kan se, at du kæmper for 
 deres sag.  

Du vil bl.a. gøre opmærksom på: 

• At du sammen med din partikammerat støtter 
 op omkring Arbejderpartiets politik og budget 
 på nær lukningen af Grøntoft Plejehjem. 

• At du ved det sidste byrådsvalg fik mange stemmer 
 og er en populær politiker i lokalområderne, hvor 
 Arbejderpartiet ellers ikke står så stærkt som i 
 Grønnedal by. 

• At du ikke er ude på at overtage magten i 
 Arbejderpartiet, men kan blive nødt til at stemme 
 imod partiets budgetudkast, hvis ikke Grøntoft 
 Plejehjem bevares. 

ROLLE

 MÆRKESAGER: 

1. Bevarelse af Grøntoft Plejehjem. 
 
2. At de svageste unge hjælpes i arbejde - 
 både for deres egen skyld, men også for 
 kommunens økonomi.  

3. Ligesom Arbejderpartiet synes du, 
 at det er vigtigt, at så mange som muligt 
 af partierne i byrådet kommer med i det 
 endelige budgetforlig. 
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Centerpartiet
ROLLE

Du er partiformand for Centerpartiet. Som tidligere borgmester i Favrerup er du efterhånden træt af diskussionerne omkring 
forskellen mellem land- og byområderne. Centerpartiet synes, dette tager al fokus fra kommunens største problem, som er 
det faktum, at der bliver færre og færre børnefamilier i kommunen, samtidig med at der bliver flere og flere pensionister. 

Derfor skal der investeres massivt på børne- og ungeområdet. Grønnedal skal ganske enkelt være landets bedste sted for 
børnefamilier, og der skal investeres stort i at få flere børnefamilier til kommunen. 

I modsætning til de andre partier i byrådet har I ikke valgt side. I peger hverken på Arbejderpartiet eller De Liberales leder, 
men stemmer for de forslag, som giver mest mening i forhold til jeres visioner for Grønnedal Kommune.

Centerpartiet har i byrådet 3 medlemmer.

Du skal:  

• Inden mødet lave et budgetudkast, som du skal 
 præsentere, når dit parti får ordet. 

• Præsentere dig selv og Centerpartiets forslag til 
 det kommende budget. 

• Tage notater, når de øvrige politikere fremlægger 
 deres budgetudkast og vurdere, hvem I er mest 
 enige med, og hvem I kan lave alliancer med. 

• Forhandle med de relevante politikere, så I 
 får så mange som muligt af Centerpartiets 
 mærkesager i spil.

Du vil bl.a. gøre opmærksom på: 

• At den demografiske udvikling viser, at der bliver 
 flere og flere ældre i kommunen. Derfor er det vigtigt, 
 at der kommer unge mennesker til kommunen. Dels 
 giver dette en øget skatteindtægt, men det sikrer 
 også skolernes eksistens og kommunens udvikling. 

• At det ikke giver mening at tale om by og land i en 
 kommune som Grønnedal. Der er behov for fælles 
 løsninger, som tilgodeser alle. 

• At Centerpartiet ikke har valgt side i, hvem der 
 skal være borgmester i Grønnedal, og derfor 
 forhandler med alle for at give hele Grønnedal 
 Kommune den bedste.

 MÆRKESAGER: 

1. Massivt fokus på folkeskolens elever. 
 Bl.a. skal alle have en gratis computer, når 
 de starter i 1. klasse.  
 
2. Fornyelse af kommunens biblioteker, så 
 de bliver et naturligt samlingspunkt for 
 kommunens ungdom.  
 
3. Der skal igangsættes en landsdækkende 
 reklamekampagne for at få børnefamilier 
 til at flytte til Grønnedal Kommune. 
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De Liberale
ROLLE

Du er partiformand for det næststørste parti i Grønnedal. De Liberale er sammen med Arbejderpartiet de to store partier 
i kommunen. Før kommunesammenlægningen sad der liberale borgmestre både i Frydenstrand og Hedenstrup, ligesom 
man også op igennem 1990’erne havde borgmesterposten i Grønnedal. 

De Liberale ønsker en kommune i balance. By og land er afhængige af hinanden - ikke hinandens modsætninger. Der er dog 
nogle store udfordringer i Frydenstrand, hvor et naturskønt sommerhusområde er truet af at blive opslugt af havet. Kystsik-
ring af området er af allerstørste betydning, og du vil opfordre alle partier til at forstå vigtigheden af, at dette sommerhus-
område reddes. Desuden ønsker De Liberale, at der afsættes midler til, at der kommer mere liv i landsbyerne ved at støtte 
forsamlingshuse, lave skaterbaner eller hvad det enkelte lokalsamfund kan ønske sig. Udover at det vil gavne lokalsamfun-
dene her og nu, vil det sikkert også skaffe tilflyttere til kommunen.  

I byrådet har De Liberale 8 medlemmer, og sammen med jeres faste venner i Oplandspartiet ønsker I et sundt alternativt til 
Arbejderpartiet til gavn for hele Grønnedal Kommune.

Du skal:  

• Inden mødet lave et budgetudkast, som du skal 
 præsentere, når dit parti får ordet. 

• Præsentere dig selv og De Liberales forslag til det 
 kommende budget. 

• Tage notater, når de øvrige politikere fremlægger 
 deres budgetudkast og vurdere, hvem I er mest enige 
 med, og hvem I kan lave alliancer med. 

• Forhandle med de relevante politikere, så I får så 
 mange som muligt af De Liberales mærkesager i spil.

Du vil bl.a. gøre opmærksom på: 

• At kystsikringen af sommerhusområdet i 
 Frydenstrand er kommunens allerstørste udfordring, 
 og der skal handles nu. 

• At Grønnedal skal være en kommune i balance. 
 Derfor er det vigtigt, at også landområderne 
 tilgodeses. Konkret ønsker De Liberale at lave en 
 landsbyfond, som skal hjælpe lokalområderne med 
 penge til fx nye fodboldmål, skaterbaner, tilskud til 
 forsamlingshuse osv. Dette vil på sigt også skaffe 
 tilflyttere til kommunen. 

• At De Liberale ønsker at samarbejde med alle til 
 glæde og gavn for alle kommunens borgere.

 MÆRKESAGER: 

1. Kystsikring af sommerhusområdet ved 
 Frydenstrand. 

2. Øget støttet til landområderne i 
 kommunen, herunder oprettelsen af en 
 særlig landsbyfond. 

3. Skattestigninger kan på ingen måde 
 accepteres, da borgernes penge har det 
 bedst i borgernes lomme. 
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Grønnedal-listen

Du er partiformand for Grønnedal-listen. Du har hele dit liv boet i byen, ligesom dine forældre og bedsteforældre er født og 
opvokset i byen. Du er stolt over at komme fra Grønnedal og var yderst skepsis over for kommunesammenlægningen i 2007. 
Dit hjerte banker for Grønnedal og ikke mindst den lokale fodboldklub, som nu er at finde i landets bedste række.

Grønnedal-listens historie går langt tilbage. Helt tilbage i 1950’erne opstod partiet som et modsvar på de traditionelle parti-
er, Arbejderpartiet og De Liberale, som listen ikke syntes havde tilstrækkeligt fokus på det lokale, men derimod havde et for 
stort fokus på landspolitik.    

Tilbage i 1970’erne havde partiet borgmesterposten i Grønnedal, men i det nuværende byråd har partiet peget på Arbejder-
partiets borgmesterkandidat. Dog har Grønnedal-listen tidligere støttet De Liberales borgmesterkandidater, og du støtter 
dem, som vil Grønnedal det bedst. I byrådet har Grønnedal-listen to medlemmer. Som det mindste parti i byrådet er du 
klar over, at du ikke kan få alle ønsker opfyldt, men du vil kæmpe til det sidste, for at Grønnedal by bliver et endnu bedre sted 
at bo. 

Du skal:  

• Inden mødet lave et budgetudkast, som du skal 
 præsentere, når dit parti får ordet. 

• Præsentere dig selv og Grønnedal-listens forslag 
 til det kommende budget. 

• Tage notater, når de øvrige politikere fremlægger 
 deres budgetudkast og vurdere, hvem I er mest 
 enige med, og hvem I kan lave alliancer med. 

• Forhandle med de relevante politikere, så I får så 
 mange som muligt af Grønnedal-listens mærkesager 
 i spil.

Du vil bl.a. gøre opmærksom på: 

• At en stærk by, Grønnedal, er en forudsætning for 
 en sund kommune. En stærk og driftig by vil trække 
 tilflyttere og nye virksomheder til, hvilket vil gavne 
 hele kommunen. 

• At folk må bo, hvor de vil i kommunen, men ikke kan 
 forvente den samme service. Der er mange penge at 
 spare på at samle fx plejehjem og skoler på større 
 enheder end mange små rundt omkring i kommunen. 

• At nok har Grønnedal-listen tidligere peget 
 på Arbejderpartiets borgmester, men i disse 
 budgetforhandlinger er byens fremtid vigtigere 
 end partifarve.

ROLLE

 MÆRKESAGER: 

1. Udbygning af Grønnedal Stadion, så det 
 overholder de krav, der stilles.

2. Opførelse af et topmoderne plejehjem 
 i Grønnedal, som afløser for de mindre, 
 utidssvarende plejehjem rundt om i 
 kommunen. 

3. Grundig restaurering af Valdemar Atterdag 
 statuen foran rådhuset. 
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Oplandspartiet 

Du er partiformand for Oplandspartiet. Du bor i den naturskønne landsby Grøntoft. Efter kommunesammenlægningen sy-
nes du, at serviceniveauet er faldet betydeligt - ikke mindst i de små lokalsamfund, hvor bl.a. skoler og plejehjem er blevet 
lukket. Dit parti er bekymret for fremtiden for landsbyerne i kommunen. Du synes på ingen måde, at Arbejderpartiet har 
taget denne problemstilling alvorligt, og stiller dig mere end skeptisk overfor borgmesteren.      

Man høster som man sår, siger ordsproget. Derfor er det jer helt uforståeligt, at man ikke gør mere for at tiltrække store 
virksomheder til kommunen. Du har med misundelse set, hvordan fx Viborg har tiltrukket it-giganter som Apple til at lægge 
deres datacentraler der. I Grønnedal kommune findes der i landområderne mange steder, hvor lignende centraler kunne 
placeres og sikre hundredvis af nye arbejdspladser og dermed øge skatteindtægterne.   

I byrådet har Oplandspartiet tre medlemmer og pegede ikke på Arbejderpartiets borgmesterkandidat ved sidste kommu-
nalvalg. Derimod har man et fint samarbejde med De Liberale.  

Du skal:  

• Inden mødet lave et budgetudkast, som du skal 
 præsentere, når dit parti får ordet. 

• Præsentere dig selv og Oplandslistens forslag til 
 det kommende budget. 

• Tage notater, når de øvrige politikere fremlægger 
 deres budgetudkast og vurdere, hvem I er mest 
 enige med, og hvem I kan lave alliancer med. 

• Forhandle med de relevante politikere, så I får så 
 mange som muligt af Oplandspartiets mærkesager 
 i spil.

Du vil bl.a. gøre opmærksom på: 

• At det burde være en selvfølge, at alle kommunens 
 borgere får samme serviceniveau, fx plejehjem og 
 skoler, ligegyldig hvor man bor i Grønnedal 
 Kommune. 

• At der skal afsættes penge i budgettet til, at der 
 kan arbejdes mere målrettet for at tiltrække nye 
 virksomheder til kommunen.   

• At det er på tide, ”at sætte tæring efter næring” i 
 Grønnedal. Derfor er det ikke en absolut nødvendighed, 
 at der skal bruges penge – hverken indenfor service- 
 eller anlægsrammen. Dog kan flere cykelstier i landom-
 råderne være en god investering, idet det kan tiltrække 
 flere turister og måske endda også få folk til at flytte 
 til kommunen.

ROLLE

 MÆRKESAGER: 

1. Øjeblikkeligt stop for planer om lukninger 
 af plejehjem og skoler i de små landsbyer i 
 kommunen. 

2. Markante investeringer i at få flere store 
 virksomheder til kommunen. 

3. Indtil kommunens økonomi er forbedret, 
 skal der ikke bruges unødige penge på 
 hverken service- eller anlægsrammen, dog 
 kan flere cykelstier i landområderne være 
 med til at tiltrække tilflyttere og turister.  
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Velfærdsalliancen

Du er partiformand for Velfærdsalliancen. Du er efterhånden ved at være træt af alle de besparelser, der har været i kommu-
nen, bl.a. indenfor skole- og ældreområdet. Det undrer dig, at et samfund, der er så rigt, ikke har råd til at forbedre vilkårene 
for de svage. Derfor går Velfærdsalliancen ind for en øget beskatning. Selv en lille skattestigning, der primært rammer de 
rigeste, kan forbedre forholdene for mange af de svageste i kommunen.     

Nok er Grønnedal kommune ikke den største, men den burde være den grønneste. Derfor burde alle de råvarer, kommunen 
bruger, fx i skolernes kantiner og plejehjemmenes køkkener, være økologiske. Dette vil sende et klart signal om, at kommu-
nen vægter borgernes sundhed højt. 

Det undrer dig, at man ikke tidligere har sat energi-renovering af de kommunale bygninger på den politiske dagsorden. Der 
er mange penge at spare, og miljøet vinder, hvis der igangsættes en omfattende energirenovering af bl.a. skoler og pleje-
hjem i kommunen.    

I byrådet har Velfærdsalliancen tre byrådsmedlemmer. I støtter den siddende borgmester, selvom I gerne så en langt mere 
grøn kommune.  

Du skal:  

• Inden mødet lave et budgetudkast, som du skal 
 præsentere, når dit parti får ordet. 

• Præsentere dig selv og Velfærdsalliancens forslag 
 til det kommende budget. 

• Tage notater, når de øvrige politikere fremlægger 
 deres budgetudkast og vurdere, hvem I er mest enige 
 med, og hvem I kan lave alliancer med. 

• Forhandle med de relevante politikere, så I får så 
 mange som muligt af Velfærdsalliancens mærkesager 
 i spil.

Du vil bl.a. gøre opmærksom på: 

• At en øget skatteindtægt vil øge velfærden for alle, 
 men kun belaste dem der har rigeligt i forvejen. 

• At historiebøgerne vil lovprise de politikere, der ikke 
 bare tænkte, men også handlede på naturens vegne. 
 Grønnedal burde være en mønsterkommune og gå 
 forrest med den grønne omstilling. 

• At velfærd også er fremtid. Hvis vi skal have et godt 
 samfund om mange år, skal der investeres i bl.a. 
 bedre skoler i dag og ikke beskæres.

ROLLE

 MÆRKESAGER: 

1. Grønnedal Kommune bør gå forrest, når 
 det drejer sig om den grønne omstilling og 
 indføre økologiske råvarer på kommunens 
 plejehjem, skoler og andre steder, hvor der 
 laves mad.   

2. De kommunale bygninger skal renoveres, så 
 de bruger et minimum af el, vand og varm.  

3. Hævelse af kommuneskatten med 0,5 procent 
 vil give næsten 12 mio. ekstra, hvilket vil 
 komme de svageste til gavn. 
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Borgergruppen mod lukningen 
af Grøntoft Plejehjem 

Du er formand for den borgergruppe, der kæmper imod nedlæggelsen af Grøntoft Plejehjem. Plejehjemmet blev bygget 
tilbage i 1934 og stod dengang som et topmoderne og enestående plejehjem i  landsdelen. Det er dog længe siden, men 
plejehjemmet er stadig veldrevet, og de knap 25 beboere er meget glade og tilfredse. Grøntoft ligger ikke langt fra det 
gamle elværk, og det naturskønne område omkring værket bliver flittigt benyttet af plejehjemmets beboere, der nyder den 
friske luft. 

Dine bedsteforældre bor i dag på plejehjemmet og er begge glade. Du synes især, det vil være synd for din demente morfar, 
hvis han skulle flyttes ind på et nyt og stort plejehjem, bare fordi kommunen så kan spare nogle penge. Du er selv skattebor-
ger i kommunen og undrer dig over, at der ikke kan være råd til en værdig alderdom for de mennesker, der har været med til 
at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag. Kort sagt undrer du dig over, at kolde mursten står over varme hænder. 

Derfor vil jeres borgergruppe forsøge at overbevise de forskellige partier i byrådet om, at et samfund måles på, hvordan de 
ældste behandles. Skal de have en værdig og god afslutning på livet, eller behandles som tal i kommunens budget?   

Du skal:  

• Inden mødet præsentere jeres sag for de 
 forskellige partier, så de forhåbentlig når at ændre 
 deres budgetudkast. Desuden skal du nå at tale med 
 journalisten fra Grønnedal Tidende og sikre, at avisen 
 bringer jeres version af sagen. 

• Sidde på tilskuerpladserne og tage notater, når 
 politikere fremlægger deres budgetudkast og 
 vurdere, hvordan stemningen er for/imod en 
 bevarelse af plejehjemmet i Grøntoft.  

• Når budgetforhandlingerne går i gang forsøge 
 at påvirke de forskellige partier. 

ROLLE
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GRØNNEDAL 
TIDENDE

Journalist på Grønnedal Tidende

Du er ansat som journalist på Grønnedal Tidende, som er byens lokale avis. Avisen skriver om stort og småt i kommunen. 
Byrådets budgetforhandlinger er noget af det, som har flest læsere, og det fylder meget i avisen. Op til dagens budgetmøde 
har der været talrige læserbreve i avisen om bl.a. behovet for markante investeringer i at få flere store virksomheder til kom-
munen, ligesom debatten om plejehjemmet i Grøntoft også har fyldt meget. 

Din opgave er at skrive en artikel om de forskellige partier og interesseorganisationers ønsker og krav til det kommende 
budget og ikke mindst resultat af forhandlinger.

Du skal:  

• Inden mødet starter, lave et interview med en 
 repræsentant fra borgergruppen mod lukningen af 
 Grøntoft Plejehjem.

• Tage notater, når de forskellige partier fremlægger 
 deres budgetudkast. 

• Være tilstede, når der forhandles om det kommende 
 budget for Grønnedal Kommune og notere de 
 forskellige synspunkter og interesser, de forskellige 
 partier har i forhandlingerne. 

• Når mødet er slut, skrive artiklen, så den kan bruges i 
 den kommende avis.

Du vil bl.a. gøre opmærksom på: 

• At mange læsere har store følelser i klemme i 
 forhold til budgetforhandlingerne. Derfor er det 
 vigtigt, at du fremstiller forhandlinger og resultaterne 
 af disse så neutralt som overhovedet muligt. 
 Fakta skal præsenteres på en måde, så alle læsere 
 kan forstå, hvorfor der er de interessekonflikter i 
 forhandlingerne, som der er.  

ROLLE
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Eleverne har nu spillet dilemmaspillet om budgetfor-
handlingerne i Grønnedal Kommune. Selvom såvel kom-
munen som partierne er fiktive, kan der sagtens drages 
paralleller til virkelighedens verden, fx kunne det være 
relevant at samtale om, hvorvidt eleverne kan sammen-
ligne Grønnedals partier og lokale lister med eksisteren-
de politiske partier og deres bagvedliggende ismer. Det-
te er en yderst relevant samtale i forhold til Fælles Måls 
færdigheds- og vidensmål omkring politiske partier og 
ideologier. 

Selvom det sikkert ikke var nemt for eleverne at nå til 
enighed om et budget for det kommende år, er virkelig-
hedens verden endnu mere kompliceret. Derfor er det 
vigtigt, at eleverne får en forståelse for, at det, de har 
spillet, ikke er måden hvorpå virkelighedens budgetfor-
handlinger helt foregår. I forhold til samfundsfagets fæl-
les mål kan der her arbejdes med det politiske system, 
og et læringsmål kunne være, ”at eleverne kan redegøre 
for politiske beslutningsprocesser i en kommune og forhol-
det mellem stat og de enkelte kommuner”. Nedenfor er en 
beskrivelse af, hvordan disse forhandlinger foregår i vir-
kelighedens verden. Der kan være forskellige måder at 
lave et budget fra kommune til kommune, men typisk 
vil arbejdet med det kommende budget allerede starte i 
april måned. Nedenstående er en beskrivelse af virkelig-
hedens budgetforhandlinger i Hjørring kommune, som 
er forholdsvis repræsentativ i forhold til andre kommu-
ner rundt omkring i landet. 

Medarbejderne i kommunens økonomifunktioner følger 
nøje den økonomiske udvikling, ligesom kommunens 
direktion, med kommunaldirektøren og borgmesteren i 
spidsen, løbende orienterer de forskellige udvalg. I Hjør-
ring kommune findes en række forskellige udvalg, som 

skal udarbejde budgetforslag. Disse er; Arbejdsmarkeds- 
og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget, Børne-, 
Fritids- og Undervisningsudvalget, Sundheds-, Ældre- og 
Handicapudvalget, samt Teknik- og Miljøudvalget. 

De forskellige forvaltninger udarbejder forslag i forhold 
til, om der skal spares, eller om der økonomisk råderum 
til nye initiativer. Disse forslag drøftes i udvalgene, og 
der udarbejdes et slags ”brutto-katalog”, hvor også de 
forventede konsekvenser af forslagene er beskrevet. På 
baggrund af disse analyser frasorteres nogle af forsla-
gene. Måske har nogle forslag været for dyre eller haft 
for store konsekvenser for borgere eller medarbejdere. 
Imens dette sker lokalt, forhandler Kommunernes Lands-
forening og regeringen om service- og anlægsrammen. 
Dette kan også have stor indflydelse på de forslag, som 
man lokalt har kigget på. Fx kan en mindre anlægsram-
me få stor betydning for nybygninger og renovering af 
eksisterende kommunale bygninger det kommende år. 

Tilbage er nu et ”netto-katalog” med forslag til nye initia-
tiver og/eller besparelser. Skal der effektiviseres eller må-
ske sættes nye tiltag i gang, skal medarbejderne oriente-
res, ligesom fx skolebestyrelserne også har mulighed for 
at komme med indsigelser i denne høringsfase. På bag-
grund af dette foretager de enkelte udvalg den endelige 
prioritering af udvalgets budgetudspil. Dette endelig ud-
kast er klar i slutningen af august måned. Herefter starter 
de politiske forhandlinger, som kulminerer i midten af 
september, hvor byrådet førstebehandler budgettet for 
det kommende år. I modsætning til dilemmaspillet hvor 
Grønnedals kommunaldirektør var mødeleder, er det i 
virkelighedens verden borgmesteren, der er forhand-
lingsleder – med rådgivning fra kommunaldirektøren.  
Det endelige budget skal være vedtaget i midten af ok-
tober, så der kan udskrives skattebilletter mv., idet kom-
munalbestyrelsen sammen med budgetvedtagelsen 
fastsætter den kommunale skatteprocent, samt diverse 
takster. Der er med andre ord et stykke vej fra Grønnedals 
byråd til virkelighedens verden, men principperne er de 
samme. Kommunens indtægter og udgifter skal passe, 
men hvordan ser en kommunes økonomi mon ud?

Hvordan foregår 
budgetforhandlingerne 
i virkeligheden? 

DINE, MINE ELLER 
VORES PENGE?

Debriefing
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Langt den største andel af en kommunes indtægt kom-
mer fra skatter – primært indkomstskat, som fratrækkes 
den enkelte borgers lønindkomst. Tilskud og udligning 
udgør i en kommune som Hjørring ca. 26 % af indtæg-
terne. Hjørring Kommune modtager mange forskellige 
tilskud, men ca. 75 % af tilskuddet kommer fra landsud-
ligningen mellem kommunerne i Danmark, som omfor-
deler/tildeler kommunerne knap 50 mia. kr. Hjørrings an-
del er i 2019 ca. 1 mia. kr. De sidste 20 % af indtægterne 
kommer fra bl.a. statsrefusioner, salg, husleje og diverse 
betalinger imellem stat, regioner og andre kommuner.  

I dilemmaspillet foreslår Velfærdsalliancen at hæve kom-
muneskatten. I virkelighedens verden er dette dog ikke 
så indtægtsgivende. I 2001 indførte den borgerlige rege-
ring med Anders Fogh Rasmussen som statsminister et 
skattestop, som reelt betød, at skatterne samlet set for 
danskerne ikke måtte stige. Hvis der kan konstateres en 
samlet skattestigning i kommunerne, udløses en sank-
tion. Her vil de kommuner, som har hævet skatten det 
pågældende budgetår, som udgangspunkt blive ramt af 
en individuel skattesanktion. Det betyder, at kommunen 
i budgetåret skal aflevere 75 pct. af sin nettoprovenuge-
vinst ved skattestigningen, 50 pct. i år 2 og 3, og 25 pct. i 
år 4. Først i år 5 kan kommunen beholde det fulde prove-
nu fra skattestigningen.

Derimod er det en god forretning for en kommune, når 
fx kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde. I dilem-
maspillet har Arbejderpartiet bl.a. en øget indsats for 
at få de svageste unge i arbejde som mærkesag - dels 

for borgerens egen skyld, men også for kommunens 
økonomi. Selve udgiften til kontanthjælp bliver delvis 
kompenseret af staten, og ved overgangen fra kontant-
hjælp til lønmodtager mister kommunen dette tilskud. 
Men på sigt øges skattegrundlaget. En høj arbejdsløshed 
betyder også, at der er behov for flere medarbejdere på 
jobcentrene og diverse indsatser på arbejdsmarkedsom-
rådet, hvilket kan øge de administrative omkostninger i 
kommunen. I forhold til samfundsøkonomien i hele Dan-
mark, lavede Finansministeriet i 2012 en undersøgelse, 
der viste, at den samlede effekt ved, at en person gik fra 
overførselsindkomst til at have et fast job, gav en forbed-
ring på de offentlige finanser på ca. 300.000 kr. årligt. For-
bedringer i samfundsøkonomien på nationalt plan giver 
også forbedringer på kommunalt plan.

I dilemmaspillet drømmer både Centerpartiet og Op-
landspartiet om at tiltrække borgere og nye virksomhe-
der til Grønnedal for at øge skatteindtægterne i kommu-
nen. En forudsætning for at virksomheder kommer til 
eller bliver i en kommune er, hvorvidt de kan skaffe den 
relevante arbejdskraft. I Hjørring kommune er der pt. høj 
efterspørgsel efter arbejdskraft fra forskellige virksom-
hedstyper. Det er vigtigt at kommunen kan stille rigeligt 
med relevant arbejdskraft til rådighed, da manglede ud-
bud af arbejdskraft i værste tilfælde kan få virksomheder 
til at flytte. Eksempelvis flyttede it-virksomheden Targit 
til Aalborg pga. manglede kvalificeret arbejdskraft. Sam-
let set er der mange faktorer, som kan påvirke indtægter, 
men hvad bruger en kommune deres indtægter på? 

En kommunes økonomi
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Den demografiske sammensætning 
med et stigende antal ældre og et fal-
dende antal borgere i alderen 25-64 
årige, var en stor udfordring i Grønne-
dal (se side 5). Disse tal stammer også 
fra Hjørring Kommune og taler med 
al tydelighed om den udvikling, som 
er i mange landkommuner. Dette ses 
også tydeligt i det samlede regnskab 
for kommunen, hvor 34 procent af de 
samlede udgifter gik til sundheds-æl-
dre- og handicapområdet. I kroner og 
øre gik 863 mio. af kommunens pen-
ge til sundheds- og ældreområdet. Til 
sammenligning blev der brugt knap 
570 millioner til folkeskolernes under-
visning og 93 mio. til hele fritids- og 
kulturområdet i kommunen. Udgifter-
ne til ældreområde ser ud til fortsat 
at stige jf. befolkningsprognoserne, 
hvilket utvivlsomt vil medfører diskus-
sioner om serviceniveau og prioriterin-
ger, hvilket næppe lader elevernes for-
handlinger i Grønnedal meget tilbage 
at ønske. 

I dilemmaspillet skulle 
eleverne prioritere service- 
og anlægsrammen. Dette er 
noget forsimplet, men prin-
cipielt rigtigt. Disse er dog 
på ingen måde lige store. I 
en kommune som Hjørrings 
samlede budget på omkring 
4 mia. udgør anlægsram-
men cirka 100 mio., som kan 
bruges til renovering og ny-
byggerier. Servicerammen 
største udgiftspost er løn til 
medarbejdere, fx hjemme-
hjælpere og lærere.

Udvalg af undergrupper mio. kr.

I alt 3.966,483
Økonomiudvalget 448,845
Administrativ organisation 432,936
Politisk organisation 11,865
Særlige udgifter og indtægter -23,517
Erhverv, Turisme og profilering 12,322
Redningsberedskabet 15,240
Arbejdsmarkedsudvalget 986,485
Forsørgelsesydelser 887,212
Beskæftigelsesindsats 87,637
Specialundervisning for Voksne 11,636
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.333,309
Sikringsområdet 61,602
Sundheds- og Ældreområdet 863,493
Handicapområdet 409,493
Social Tilsyn Nord -1,279
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 93,222
Fritid og Kultur 93,222
Teknik- og Miljøudvalget 95,106
Forsyningsområdet -5,622
Park og vej 113,939
Byggeri og Ejendomme -26,669
Natur og Miljø 11,721
Landdistrikter 1,737
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.009,517
Undervisning 567,651
Dagtilbud 237,529
Børne- og Familie 204,337
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Hjørring Kommune

Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

Telefon 72 33 33 33

hjoerring@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk

Forhandlingerne om næste års budget for Grønnedal Kommu-
ne er gået ind i den afgørende fase. Seks partier har spillet ud 
med deres forslag til, hvordan næste års budget skal se ud, men 
kan byrådet nå til enighed? Bliver borgergruppens ønske om 
bevarelse af det lokale plejehjem i Grøntoft opfyldt, kan jour-
nalisten skrive om investeringer i det kommunale skolevæsen, 
eller bliver det nye cykelstier, der kommer på avisens forside, 
når byrådet har godkendt det endelige budget?

Spillet kan bruges i samfundsfag, når der skal arbejdes med 
kompetenceområderne ”Politik” og ”Økonomi”, ligesom ele-
verne kan benytte samfundsfaglige metoder. Så ryd klassen og 
indret Grønnedal Byrådssal og bliv klog på, hvordan kommu-
nernes indtægter, udgifter og opgaver hænger sammen.  

DINE, MINE ELLER VORES PENGE?

1. udgave: Januar 2019.

Oplag: 300 stk.

IDE OG TEKST:

Hjørring Kommune

Børne- og Undervisningsforvaltningen 

Konsulent: Christine Lund Jacobsen

Forfatter: Lars Allan Haakonsen

Spørgsmål til materialet kan rettes til 

Lars Allan Haakonsen på mail: 

lars.allan.haakonsen@skolekom.dk

LAYOUT: Tiedemann Grafisk Tankestue.

TRYK: Vendia Grafisk.          Svanemærket tryksag 5041 0238


