Rettidig omhu i levende rammer
Gentofte skal være Danmarks bedste kommune at bo i – alt er tilstede for at denne ambition
kan opfyldes. Vi ligger ved Øresund midt i et overflødighedshorn af grønne områder, et
stenkast fra hovedstadens kulturliv.

Vi er en kommune som mange mennesker søger til. Det stigende befolkningstal kræver en
udvikling af kommunens serviceniveau, butikslivet og en infrastruktur, der rækker ind i
fremtiden med gode parkeringsmuligheder. Trafiksikkerheden for de bløde trafikanter skal
prioriteres højt.

Gentofte Kommune klarer sig godt på mange områder. Vi er én af de kommuner, der har
landets højeste gennemsnitsindkomst. Her er basis for en lavere kommuneskat. Gentofte
Kommune har grundlaget for at drive en effektiv kommune og levere den bedste service til
borgerne, med fokus på børnene, ældre, syge og handicappede. Nye Borgerlige spænder et
fintmasket sikkerhedsnet ud under borgere, der har behov for hjælp

Tryghed og sikkerhed for børn og unge
Nye Borgerlige er ikke bange for at give plads til forskellighed på kommunens skoler og
daginstitutioner. For der er forskel på børn. Danske børn er ikke en homogen enhed, og der
skal tages højde for den enkeltes læring. Der skal gøres op med lighedstanken i daginstitutioner
og folkeskolen - til gavn for alle børn. Vi skal sikre decentrale strukturer, der giver ledere,
undervisere, pædagoger og forældre mulighed for at skabe den institution eller skole, de ønsker
og med den vision og de værdier, som medarbejderne i daginstitutioner og skoler har som
ledestjerne.

Målet er, at knapt så dygtige elever ikke falder igennem og at de dygtige elever ikke falder i
søvn. Dygtige børn og unge skal stimuleres og de, der har det svært, skal tilbydes alternative
læringsprogrammer, støtte og hjælp til at finde den bedste vej til udvikling af evner og
interesser.
I Nye Borgerlige kalder vi det ”Den fleksible skole”, hvor dagligdagen tilpasses den enkelte
elev individuelt ud fra færdigheder, interesser, behov og ambitioner.

Nye Borgerliges påbegynder den decentrale struktur med ændringsforslag til budgettet for
2018, hvor antallet af ansatte i daginstitutioner og skoler opnormeres med 30 fuldtidsstillinger.
Udgiften finansieres ved at reducere antallet af medarbejdere i forvaltningen med samtidig med
at udgiften til integration minimeres til det lovbestemte. Det betyder fx at ViTo lukkes og
tosprogede elever kun undervises af danske lærere i introklasser, indtil de kan følge
undervisningen i de almindelige folkeskoleklasser.
Nye Borgerlige ønsker Dagplejen bevaret og ser gerne flere selvejende intuitioner og skoler.

Værdighed for borgere der har brug for hjælp
Gentofte skal være førende indenfor service og tilbud til borgere, der har brug en hjælpende
hånd. Livskvalitet er ønskværdigt for alle. Livet igennem skal borgerne sikres størst muligt
personligt ansvar og selvbestemmelse. Vi vil prioritere og sikre varme hænder, der giver
omsorg og pleje. Skrivebordsarbejde med tykke rapporter og krævende systemer bag lukkede
døre og foran computere skal nedprioriteres.

Gentofte Kommunes plejehjem skal have frihed til at prioritere pleje og omsorg, god mad og
aktiviteterne i en meningsfyldt hverdag fremfor administrative opgaver.
Beboernes ønsker og vaner skal respekteres. Plejehjemsbeboere bestemmer selv, hvor skabet
skal stå, om der må ryges, og om man vil have kæledyr. Kort sagt, ”Frihed til seniorer fremfor
bureaukrati”.
Nye Borgerlige har afsat yderligere kr. 5 mio. til bedre madkvalitet på plejehjem og tilbud om
daglig levering af frisklavet og nærende mad til borgere der ikke selv kan forestå
madlavningen. Det er lovbestemt at der skal være valgmulighed mellem to leverandører hvilket
Gentofte Kommune ikke lever op til pt. Nye Borgerlige kræver valgmulighed tilvejebragt.

Kultur i hverdagen – hver dag
I Nye Borgerlige er vi beviste om kulturens vigtige betydning for os som mennesker.
Kulturinstitutioner som fx Charlottenlund Slot, Øregård Museum og Ordrupgård skal derfor
bevares som en naturlig og integreret del af Gentofte Kommune.
Kultur er også helt konkrete aktiviteter i hverdagen, der ikke er udgiftstunge poster i
budgettet.

Bibliotekerne er et vigtigt element i forhold til oplysning og undervisning. De skal følge
med tiden i forhold til digitale løsninger, som en slags videns- og aktivitetscenter for
borgerne.

Lavere skat
Nye Borgerlige stiller forslag om nedsættelse af kommuneskatten med 1,0 % til 21,8 %.
Grundlaget herfor er en generel optimering og effektivisering af kommunens administration.
Decentralisering og tilpasning af de mange nye projekter der søsættes uden, at der
efterfølgende kan dokumenteres en effekt. Fx er der i denne valgperiode bevilget penge til
talende skraldespande, ”Maver der smager”, cykelapp. for skolebørn, synlig læring,
sammenlægning af daginstitutioner. Mange af disse, for nogle, spontane projekter igangsættes
– uden det end overvejes om det er efterspurgt af borgerne.
Samtidig skal flere kommunale opgaver i udbud. Beslutning om valg af leverandør skal ske på
sammenligneligt grundlag. Nye Borgerlige sammenarbejder gerne med nabokommunen, hvor
det er frugtbart og fleksibelt.
Decentralisering og forenkling er nøglen til lavere skat

Kommunens ejendomsportefølje
Skolen på Hellerupvej blev købt for 85 mio. og der er efter 2 års projektarbejde om anvendelse
ikke fremlagt en helhedsplan for skolens anvendelse – udover indretning af midlertidige
flygtningeboliger. Det viser sig nu at behovet herfor igen bliver mindre og samtidig konstateres
at flygtninge ikke vil bo på skolen.
Skolen foreslås solgt for minimum anskaffelsesprisen.

De mange kommunale investeringsejendomme, der ikke benyttes af kommunen, bør sælges og
fokus skal være på at private i videst muligt omfang forestår driftsopgaver på kommunens
ejendomme.

Demokrati
Nye Borgerlige vil demokratiet i Gentofte Kommune, og her er der plads til forbedringer.
Beslutninger i kommunalbestyrelsen skal træffes på grundlag af politiske drøftelser baseret
på transparente fakta og tal. Borgerhøringer og involvering af råd og brugererfaringer skal
være en lyttende og samskabende proces og ikke blot en formalitet der søges overholdt fra
et skrivebord på Rådhuset. Vi skal tage digitaliseringen til os, være omstillingsparate og
innovative, hvor og når det kan lade sig gøre. Vi vil det 21. århundrede.

Det er vigtigt altid at huske på at det er borgernes Gentofte!

