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Fra Enhedslisten vil vi starte med at rette en kæmpe stor tak til Uffe Schneefeldt fra
Økonomiafdelingen, som har formået at bevare et overblik i alle vores spørgsmål.
Tusind tak for god sparring og fantastisk servicering!
Og tak til alle jer der i forvaltningerne har svaret på vores spørgsmål
En kæmpe tak til alt det personale der sørger for at Gentofte Kommune løber rundt.
Alle jer der er sammen med vores børn når vi er på arbejde og som tager sig af vores ældre
medborgere på plejecentrene – tak for den kæmpe indsats I dagligt præsterer for at gøre Gentofte
til en herlig kommune!

Enhedslisten vil også takke de 1000 vis af borgere, som har kæmpet for at bevare Forstbotanisk
Have og forhindre et byggeri, der for altid ville have ødelagt muligheden for at udvide og udvikle
det lille stykke kulturarv som Forstbotanisk Have udgør.
Det kan betale sig at stå sammen og det kan betale sig, ikke at give op! Tak til jer I er en kæmpe
inspiration for andre borgere i Gentofte Kommune!

Enhedslisten har lavet et budgetforslag der siger klart NEJ til sociale forringelser
Tydeligt JA til mere velfærd – nej tak til større ulighed og mere fattigdom
Ja til en langt bedre folkeskole med ansættelse af 30 nye lærere
Ja til konkret tilførsel af økonomi så Gentofte Kommune kan indføre minimumsnormeringer!
Og selvfølgelig har Enhedslisten sat klimaet øverst på dagsordenen.

Det samme kan man desværre ikke sige om det budgetforlig der blev indgået mellem
Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre og Konservative – sidste år!
Enhedslisten kan kun opfordre kommunalbestyrelsen til, at I stemmer for vores budgetforslag, da
det er opdateret og inddrager de nationale målsætninger der fremgår af Aftalepapiret – Retfærdig
retning for Danmark – som den socialdemokratiske regering har forhandlet sig frem til med
støttepartierne – Radikale, SF og Enhedslisten.

Vi har i enighed vedtaget at Gentofte skal være en klima + kommune og derfor skal vi selvfølgelig
speede op på tiltag, der viser at Gentofte Kommune mener hvad vi siger.
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Der er masser af steder vi kan tage fat, som hurtigt vil kunne mærkes i borgernes dagligdag!
Energirenoveringerne skal speedes op og vi skal have udarbejdet en Gentofte Klimaplan der
målrettet har fokus på at reducere CO2 udslippet med 70 %, så Gentofte kan leve op til de
nationale klimamål.

Det er desværre ikke til at få øje på i det budgetforlig Radikale, Socialdemokraterne og SF har
indgået her i Gentofte med de konservative og Venstre.
Nationalt har alle repræsenterede partier her i salen tilsluttet sig målet om 70 % reduktion af CO2
– og det skal selvfølgelig derfor også implementeres her i Gentofte Kommune.

Enhedslisten har i et par år fremsat forslag om oprensning af tang langs kysten og hilste ideen fra
en borger velkomment, da han påpegede at Solrøds Biogasanlæg reelt kan omsætte denne
ildelugtende og generende tang til energi. Det er bare med at komme i gang – til gavn for alle
vores borgere og de gæster der besøger vores strande.

Jeg kan kun anbefale budgetforligspartierne at stemme for Enhedslistens konkrete forslag om
klimaforbedringer og fremlæggelse af et klimaregnskab.

For vi selvfølgelig skal have et klimaregnskab at forholde os til på samme måde som vi har et
økonomisk regnskab vi forholder os til.
Det skylder vi hinanden, fremtiden og især de unge som skal overtage efter os!
Det er blandt andet én af grundende til at Enhedslisten konsekvent fremsætter forslag om at vi
skal have et ungdomsråd her i Gentofte Kommune!

Skal vi fortsat have en robust økonomi så skal der laves fremtidssikrende tiltag og det koster penge
at investere i klima- og miljø tiltag, men det kan sagtens lade sig gøre uden at iværksætte
nedskæringer der påvirker borgernes dagligdag. Også dette har Enhedslistens budgetgruppe taget
højde for i det fremlagte budgetforslag.

Enhedslisten har i årevis – og ikke kun i forbindelse med en valgkamp – kæmpet for
minimumsnormeringer i daginstitutioner.
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Jeg tænker at alle tilstedeværende kan huske de mange forældre og pædagoger der
demonstrerede for minimumsnormeringer i forsommeren?
Eller udsendelserne på TV2 om:
”Eksperimentet med vores børn”
Mange gange har jeg sagt: Barndommen er så kort og voksenlivet så langt!
Derfor skal vi investere i daginstitutioner og skoler!

Der er ikke et eneste ord om minimumsnormeringer i de 2 statusdokumenter for budgetaftalen
som er afsendt af Socialdemokratiet, Konservative, Venstre, Radikale og SF.

I Gentofte planen står der at de 5 partier vil tilføje 345.405 kr. til dagtilbudsområdet i 2020.
Det er ikke midler nok til 1 – en – fuldtidsansat pædagog.

Kigger man i bilag til 1. behandling af budgettet vil man kunne se at der vil blive sparet 6 millioner
310 tusinde kroner på dagtilbudsområdet.

Enhedslisten afsætter 10 millioner til dagtilbudsområdet – og det er der mulighed for inden for
vores budget – det er et spørgsmål om politiske prioriteringer
Enhedslisten har fokus på minimumsnormeringer fordi børns trivsel er vigtig.
Børn skal ses, høres og have lov til at udvikle deres potentiale i Gentofte Kommunes
daginstitutioner!
Der skal ansættes flere pædagoger i Gentofte Kommunes dagtilbud!
Minimumsnormeringer NU!

I årevis har skolerne været gennem det mareridt skolereformen og lov 409 medførte. Der er
indkøbt dyre koncepter, og spildt mange gode lære kræfter for at tilfredsstille politikere der lod sig
besnære af salgstaler for koncepterne.
Det skal stoppe og lærerne skal sættes fri fra det åg som konceptpædagogikken har lagt ned over
deres faglighed.
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Der skal flere uddannede lærere i vores skoler, der skal tilbydes relevante efteruddannelser – af
mere end en dags varighed – til både lærere og pædagoger.

Enhedslisten mener at det er alt rigeligt med 24 elever pr. klasse og vi foreslår konkret at der i
budget 2020 og overslagsårene skal ansættes 30 flere uddannede lærere på kommunens skoler.
Det kan lade sig gøre og derfor skal vi som ansvarlige politikere selvfølgelig vægte det!
Skal vi bryde tilstrømningen til privatskolerne så skal vi sikre folkeskolerne med flere midler, bedre
forhold for lærerne og dermed også for eleverne!
Målet om at Gentofte skal være et godt sted at være barn og ung er indeholdt i Enhedslistens
budgetforslag!

I 2015 blev Børn og familie afdelingen – tiltrængt – omstruktureret, efter at Enhedslisten løbende
havde stilet spørgsmål og fremsatte budgetforslag om at der skulle tilføres flere midler til netop
den afdeling.
Dengang var vi alle enige om at følge den afdeling tæt!

Det er stadig meget nødvendigt – og jeg er åben for at lave en kaffeaftale med formændene for
henholdsvis skole- og børneudvalget, så vi kan drøfte det.
Der skal tilføres flere midler til familiecentret – der skal afholdes kurser i objektive beskrivelser til
børnefaglige undersøgelser og handicapkonventionens artikler – med et særligt fokus på artikel 23
– retten til at være en familie!

Vi skal have implementeret den systemiske eklektiske tilgang så den fungerer i praksis!
Metoder ER for kustoder!

Skal der flere midler til for at sikre børnene, så skal der flere midler til - derfor har Enhedslisten
fortsat fokus på Børn og Familieafdelingen og opfordrer budgetforligspartierne at have det
samme!

Side 5 af 7

I Enhedslistens budgetforslag er der flere forslag med socialpolitiske vinkler – vi skal nemlig til at
have et grundigt tjek på socialpolitikken her i Gentofte!

Det er alarmerende – igen – at opdage, hvordan de konservative, Socialdemokratiet, Radikale,
Venstre og SF har sparet på enkelt ydelser til borgere på overførselsindkomst.
I perioden 2015 – 2018 er der sparet 45.5 procent!

At spare så massivt på borgere der har brug for hjælp er uansvarligt og har store sociale
konsekvenser i utrolig mange familiers mulighed for, at kunne leve et ordentligt liv i Gentofte
Kommune!

Nogle af pengene til at øge budgettet til enkeltydelser, kan snildt findes i hvad der kan spares på
anden aktør og de udgifter der er til private firmaer som har snablen godt og grundigt nede i
kommunekassen!

Det er fortsat ufatteligt, hvad der ineffektivt bruges af udgifter til anden aktør eksempelvis til
borgere der fastholdes i ressourceforløb.

Der skal langt større fokus på revalidering eller tildeling af førtidspension end fastholdelse på
ydelser der øger fattigdom.

Revalidering er en god investering og vanvittigt den ikke er bliver brugt langt mere!

Der skal ansættes flere socialrådgivere med blik for muligheder frem for fastlåste ressourceforløb,
med dyre udgifter til private firmaer – uden effekt for borgerne!

Alle der visiteres til et ressourceforløb efter 22 ugers sygdom skal indkaldes til
rehabiliteringsteams møde inden for 4 uger, hvor det afdækkes om man kan indgå på
arbejdsmarkedet ved at blive uddannelsesmæssigt opkvalificeret, eller tildeles førtidspension. Er
der behov for fysisk træning skal denne foregå efter aftale med borgeren og borgerens egen læge
og ikke pludselig afbrydes af en socialrådgiver.
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Vi skal have socialpolitikken på dagsordenen og borgerne skal være i centrum!

I aftalepapiret – Retfærdig retning for Danmark - mellem den socialdemokratiske regering,
Radikale, SF og Enhedslisten – og i kommuneaftalen - fremstår det at der skal spares på udgifterne
til eksterne konsulenter!
Det har Enhedslisten i Gentofte foreslået i hvert eneste budgetforslag vi har fremlagt tilbage fra
2014.
Vi havde en lille forventning om, at Radikale, SF og Socialdemokraterne i Gentofte, havde tilføjet
dette som et tiltag man ville rette fokus på i budgetåret for 2020. Det kan nås endnu – der er
rigeligt med besparelsespotentiale inden for denne post!

Stem blot for Enhedslistens budgetforslag

Ligeledes er der et ekstremt stort besparelsespotentiale omkring udgifter til vikarbureauer på
kommunens plejecentre, hvor den samlede udgift er 17 millioner 151 tusinde og 897 kroner!
Et enkelt vikarfirma står for 92 % af denne udgift!
Det er nok værd at kigge lidt efter i sømmene …
I dagens Berlingske er der en artikel om at regionerne har oprettet deres eget vikarbureau – det
kunne Gentofte Kommune snildt lade sig inspirere af!

Enhedslisten har selvfølgelig nærlæst de 2 statusnoter formændene fra SF, Radikale, Venstre,
Konservative og Socialdemokratiet har sendt for deres 2 årige budget aftale.

Enhedslisten vil her i dette åbne forum opfordre til at man i opgaveudvalget der arbejder med FNs
verdensmål får et markant større fokus på verdensmål nr. 1 – Afskaf fattigdom i alle dens former
overalt!

Fattigdom er et vilkår for en del familier i Gentofte, der er familier hvor børnene ikke kommer i
skole den dag der er fødselsdag og en gave skal medbringes.
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Forskellen mellem rig og fattig i Gentofte er skræmmende høj og derfor er det så vigtigt at have
fokus på Verdensmål nr. 1 – afskaf fattigdom. Det er væsentligt hvis vi skal have alle børn med i
både skoler og fritidslivet.
Af de nye opgaveudvalg der skal i gang, er et af dem taget ud af Enhedslistens budgetforslag både
fra i år og fra de forrige år.

Det er dejligt at vi kan blive enige om at Bibliotekerne kan videre udvikles til kulturhuse og
samlingssteder for borgerne i Gentofte.
Det vil være medvirkende til at udvikle nærdemokratiet og dermed gøre Gentofte til en mere
demokratisk kommune.

Vi skal vække borgernes interesse for lokalpolitikken og derfor skal vi selvfølgelig have
livestreaming af vores kommunalbestyrelsesmøder og udvidet kommunalbestyrelsen fra 19 til 25 –
til det næste Kommunalvalg.

Rigtig mange borgere kontakter løbende Enhedslisten og ud fra de henvendelser er det tydeligt at
der er et stort behov for at Enhedslistens forslag om en borgerombudsmad bliver vedtaget.
Borgernes retssikkerhed må være noget vi alle kærer os om.

Til sidst vil jeg bede jer huske på, hvad Michael Fenger har udtalt i P1: ”Vi kan nogen gange have
svært ved at se, at det ikke går helt så godt som vi tror, og derfor har vi brug for Enhedslisten til
at gøre os opmærksomme på det”Stem for Enhedslistens budget forslag som indeholder meget mere end jeg har nævnt her 

