Socialdemokratiets skriftlige budgettale til Budget 2020
Intro.
Vi indgik i 2018 en toårig aftale med Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre
og Socialistisk Folkeparti: Da vi netop lavede et toårigt budget, er der for vores vedkommende tale
om en status på det, vi aftalte med de nævnte forligspartier.
Vi er fortsat rigtig tilfredse med det forlig vi indgik 2018 og synes, at det giver rigtig god mening at
lægge en lidt længere politisk linje med to-årige budgetter, og så lave en status hver andet år.

Opgaveudvalg
Siden sidste år er der fortsat arbejdet rigtig meget med opgaveudvalg, som har givet rigtig gode
resultater for borgerne i kommunen. I de udvalg, jeg har været en del af, kan jeg kun sige, at der er
blevet leveret og skabt resultater, som ellers ikke var fremkommet, ikke mindst begrundet i de
fantastiske dygtige medarbejdere der varetager opgaven med at servicere og facilitere
opgaveudvalgene.

Almene boliger og ungdomsboliger
Der har i perioden været store diskussioner om ungdomsboliger og almene boliger.
I Socialdemokratiet har vi arbejdet for at skaffe flere ungdomsboliger og også flere almene boliger,
som skulle være til at betale for f. eks. håndværkeren, specialarbejderen, skolelæreren og
sygeplejersken. Samtidig skal der skabes mulighed for, at vi kan hjælpe borgerne med en hurtig
boliganvisning f.eks. i forbindelse med skilsmisse.
I sommeren 2022 skulle der gerne stå boliger klar på Bank-Mikkelsens vej, hvor 50% vil blive
udlejet til fortrinsvis personer bosiddende i Gentofte kommune med fast tilknytning til
arbejdsmarkedet samt til personer, som har behov for en hurtig boliganvisning. Derudover er det på
tegnebrættet, at der vil blive opført 50 almene familieboliger i sammenhæng med de 50
ungdomsboliger på Ørnegårdsvej.
Vi i Socialdemokratiet mener det er rigtig ærgerligt, at de almene familieboliger, der kunne være
opført på arealet øst for Charlottenlund station, ikke bliver til noget, fordi Miljøstyrelsen har
besluttet at fastholde skovbyggelinjen.
Det er dog ikke sådan, at vi opgiver at få bygget flere almene familieboliger i kommunen. Men som
alle ved, er det på ingen måde en let opgave, da vi jo bor i en fuldt udbygget kommune.

Bæredygtighed
Vi har fulgt og forfulgt, at vi vil være en bæredygtig kommune, helt fra da vi kom med indspil til
affaldssortering og ideen til at få fjernvarme indført i kommunen for mange år siden. Vi er meget
begejstret for, at fjernvarmen er blevet en så stor succes i Gentofte, og vi er rigtig glade for, at vi fik
startet dette. Den videre udbygning af fjernvarmenettet fylder meget hos os, men det er desværre
ikke noget kommunen er herre over.

Ifølge de regnemetoder, som staten anviser, og som beskriver, at projektet skal give overskud
samfundsøkonomisk – og da beregninger på baggrund af den regnemetode, der skal bruges viser, at
det ikke giver overskud – må vi ikke gå videre i de ellers planlagte områder. For mig at se er
det tudetosset, og vi arbejdede benbarskt på at få den tidligere regering, og nu også den
nye regering, tilat få kigget på den regnemetode, således at vi kan få lov at udbygge
fjernvarmenettet.
Alt andet lige, vil vi så i fremtiden kunne styre, hvilke energikilder der bruges for rigtig mange
mennesker, og derved vælge det, der sviner mindst (f.eks vind og vand) men også få det op i en
størrelse, så det betaler sig at investere i nye energiformer, og så at prisen kan holdes nede.
Vi kigger også på klimaudfordringerne, og vi nøjes ikke med at kigge. Hvis I en dag skulle ud og gå
en tur, så gå ud og kig på klimatilpasningsprojekterne i Mosegårdskvarteret og ved Gentofterenden.
Det er jo blevet helt vildt flot, og samtidigt giver det en helt anden mulighed for at styre
regnmasserne, når det virkeligt vælter ned fra himlen.

Børn og Skole
Vi har for en del år siden været med i budgetforlig, hvor vi gav midler til at renovere
legepladser, og nu er vi heldigvis i gang igen. I denne budgetperiode har vi sat midler af til en
ekstraordinær istandsættelse af legepladser for at sikre, at de fysiske rammer for børnene i
kommunens institutioner skal være tidssvarende og understøtte tryghed, leg og læring.
På skoleområdet har vi diskuteret udskoling og interessen for at blive i kommunens skoler. Vi har
været meget optaget af at skabe en mere motiverende udskoling for eleverne, her vil vi bruge Byens
hus, således at undervisning både kan foregå på den enkelte skole, men også i Byens Hus med
elever fra andre af kommunens skoler.

Kultur og fritid
For rigtig mange år siden forslog vi projektet 1. times motion om dagen. Det har haft en lang
opstart, men vi er rigtig glade for, at det nu ikke kun er skoler, børnehaver og vuggestuer, men at
det kommer til at omhandle alle borgere i Gentofte, og at der er et opgaveudvalg, der vil kigge
på,hvordan borgere kan inspireres til at være fysisk aktive 1 time om dagen.
Vi Socialdemokrater har også i en del år været optaget af, at vi ikke har nok svømmekapacitet. Vi
ved, at der er ventelister for at komme til svømning. Vi er super glade for at de unge i 2. klasse går
til svømning i skolen med svømmelærere fra svømmeklubben, som er en udpræget succes, men vi
vil rigtig gerne skabe mere bassin kapacitet.
Derfor er vi rigtig optaget af at skaffe denne udvidelse af svømmekapacitet i Gentofte. Da min
kollega Anne Hjorth er formand for udvalget, der arbejder med dette spørgsmål, vil jeg lade hende
uddybe dette, når udvalgsformændene får mulighed for at holde deres tale.

Erhverv, beskæftigelse og integration
På Erhverv, beskæftigelse og integration, er vi også godt kørende.Vi ønsker – modsat oppositionen,
der vil spare et meget stort millionbeløb – på ingen måde at lave besparelser på dette område. Vi

er ovenikøbet gået i den modsatte retning end de fleste andre kommuner. Vi tilførte i denne
budgetaftale flere midler i budgetårene og også i overslagsårene. Det er en investering.
Vi ønsker at investere i de borgere der står uden for arbejdsmarked, f.eks. således at de opnår de
kvalifikationer der efterspørges på arbejdsmarkedet. Sigtet er ordinært arbejde. Vi har ansat flere
virksomhedskonsulenter og trukket en del af det hjem, som tidligere blev udført af private aktører.
Vi følger resultaterne tæt, således at vi kan følge op på, hvis investeringen ikke forløber som ønsket,
men pt ser det rigtig godt ud.
F.eks. er opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse” en rigtig god inspirationskilde til at
opnå de ønskede effekter.
Vi holder nu Erhvervskonferencer og kommer derved tættere på Erhvervslivet, således at vi kan få
konkretiseret, hvad de forventer og ønsker af en god kommune. Samtidig kan virksomhederne
hjælpe os med borgere, der står på kanten af arbejdsmarked og måske lige mangler en hjælp herfra.

Udbud/privatisering/konkurrenceudsættelse
På udbudsområdet har vi også til fulde fulgt det, vi aftalte i budgetaftalen. Lad mig nævne tre ting:
Lærlinge/elev klausuler: Vi har i dag naturligvis lærlingeklausuler, når vi udbyder arbejde, det være
sig både, når det drejer sig om drift og anlæg.
Men vi ønsker fortsat at være den kommune, der er længst fremme på området med, at der skal
være ordentlige løn og ansættelsesforhold, når der udbydes, samt at leverandørerne, der byder på
opgaver i kommunen også tager et socialt ansvar.
I sommer fremkom vi med ideen om, at virksomheder ikke kun skal have elever/lærlinge i perioden
mens de bygger eller arbejder for kommunen. Vi ønsker, at de har minimum 10 % lærlinge ift.
faglærte ansat i minimum et år, inden de evt. skal udføre arbejde for Gentofte kommune. Forskellen
fra i dag er, at i dag skal alle de virksomheder, der i dag byder på arbejdet i kommunen, først have
lærlinge/elever fra den dag, hvor de starter arbejdet i kommunen.
I vores fælles nye forslag skal alle virksomhederne, der byder, allerede have haft elever/lærlinge i et
år forinden for at komme i betragtning til opgaven. Det er klart, at det vil hjælpe på den lange kø af
elever, der ikke kan få en praktikplads. Vi arbejder på at få ændret udbudsloven, således at dette kan
lade sig gøre. Rent administrativt bliver det også langt lettere at administrere, idet vi blot bruger de
oplysninger, der blev besluttet i 3 parts-aftalen om flere praktikpladser, i daglig tale kaldt piskgulerods aftalen.
Vi er også kommet i gang med 3-i-1-udbud, som iflg. min viden også er den første af sin art. Også
på dette område er vi en foregangskommune. Her inviterer vi repræsentanter for arbejdsgivere
og fagforeninger ind, inden der udbydes. De kommer med fælles anbefalinger ift. arbejdstakst,
kvalitet, pris mm. således, at når der udbydes, er der enighed om, hvad rammerne af udbuddet er.
Dette skulle sikre, at opgaven er fuldt ud beskrevet, og at der derved bliver større sikkerhed for, at
det også er det produkt, som kommunen ønsker leveret, der også bliver resultatet. Dem, der byder,
vil klart kunne se, hvad der reelt forventes, inden de byder ift. kvalitet, arbejdstakst, og at det
foregår på danske løn og arbejdsvilkår osv.
Et andet område, som vi har kigget på, er at når kommunen står som myndighed og bygherre, så
stiller vi krav om, at ansatte fra eksterne virksomheder på kommunens byggerier og anlægsopgaven

skal være indkvarteret under ordnede forhold. Det var det, vi besluttede tidligere, og det er det, der
er gældende nu.

Til slut vil jeg rose den gode samarbejdsform, der er mellem forligspartierne. Vi
diskuterernaturligvis meget. Jeg mener, at det udvikler os alle! I de diskussioner er alle vores
opgaveudvalg en kæmpe inspiration til at udvikle vores arbejdsformer og komme med ideer til nye
tiltag, der kan udvikle kommunen. Det er klart, at vi i forligspartierne bestemt ikke er enige om alt,
men vi finder altid løsninger til glæde for borgerne i Gentofte.
Med disse ord vil jeg afslutte min budgettale på vegne af Socialdemokratiet. Der er mange felter,
hvor Gentofte er i en god og sund udvikling, og det er mit partis indstilling, at vi ønsker at bidrage
til at styrke kommunens fortsatte vækst. Det bidrager vi til gennem budgetaftalen, og det bidrager vi
til gennem det daglige, demokratiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen, i udvalgene og i
opgaveudvalgene.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
På Kulturområdet pegede Opgaveudvalget blandt mange ting på et synligt kulturliv – og på at
kulturtilbud og kulturelle aktiviteter skal formidles og tilgængeliggøres, så alle har mulighed for at
finde det, de søger.
Det skal være enkelt at få overblik over alle kulturaktiviteter i kommunen.
Vi har i den forbindelse fået etableret Kulturkalenderen på hjemmesiden.
Så nu er det muligt at se alle de aktiviteter, der sker i Gentofte kommune.
Vores biblioteker fungerer som lokale kulturhuse, og derfor er jeg meget tilfreds med, at vi
nedsætter et Opgaveudvalg, som skal arbejde med bibliotekernes videre udvikling som lokale
kulturhuse, så de ønsker og behov, borgerne har til bibliotekerne og deres funktion som lokale
kulturhuse, kommer i spil.
Og når vi er ved bibliotekerne skal det også nævnes, at der– som vi har besluttet i budgetaftalen – er
etableret en ny café på Hovedbiblioteket.
Og så vil de 3 bogbørser, vi har aftalt at opføre, blive placeret i 2020.
I forhold til En Ung Politik, som vi besluttede i 2016, er der arbejdet med indretning af et
ungdomsmiljø i Byens Hus, som også skal være omdrejningspunkt i Unges Frie Tid. Vi har i
budgetaftalen afsat 2 mio.kr. til dette formål.
Ungemiljøet åbnede officielt den 30. august. Stedet er ikke færdigudviklet, og der arbejdes videre.
Der er nedsat en kommunikationsgruppe og en eventgruppe, som arbejder med, hvordan huset skal
udformes og også skabe et overblik over aktiviteter og særlige events.
Vi har afsat midler til at etablere partnerskab med ungdomsuddannelserne for i fællesskab at arbejde
med unges sundhed og trivsel. Emnerne, der er i fokus, er mental sundhed og trivsel, alkohol,
rygning, hash og andre rusmidler og også seksuel sundhed, køn og kultur samt sociale medier. Og

det hænger rigtig godt sammen med det Opgaveudvalg, vi har nedsat om Unges Sundhed og
Trivsel.
På baggrund af Idræts- og Bevægelsespolitikken arbejder vi på at videreudvikle muligheder for at
dyrke idræt og bevægelse i kommunen.
Et idrætsliv der er mangfoldigt og i gode rammer.
Vi har udviklet og besluttet en facilitetsstrategi, hvor vi har prioriteret, hvad vi kan gennemføre på
kort sigt – og inden for budgettet – og hvad vi ønsker gennemført på længere sigt.
Vi er visionskommune. I den forbindelse har vi opstillet nogle mål:
Vi vil øge idrætsdeltagelsen, vi vil have flere medlemmer i foreningerne.
Vi har i budgetaftalen besluttet at øge medlemstilskuddene til foreningerne med 1 mio.kr.
Og det hænger fint sammen med, at vi jo ønsker flere medlemmer i foreningerne.
Så visionskommunesamarbejdet, 1 times motion om dagen, facilitetstrategi hænger rigtig godt
sammen!
Og så er der Ny svømmehal.
Vi er vel alle enige om, at vi mangler svømmekapacitet/vandkapacitet.
Vi har afsat 150 mio. kr. til at øge vandkapaciteten.
Og vi har også besluttet at nedsætte et Opgaveudvalg, som skal se på, hvordan borgernes og
foreningernes efterspørgsel efter øget svømmehalsfacilitet kan imødekommes. Det er desværre
blevet udskudt.
Det særlige bygningssyn indstillede til Slots- og Kulturstyrelsen, at fredningen udvides til at
omfatte Kildeskovhallens omgivelser, som ikke allerede er fredet i 2000.
Vi finder, at fredningen er unødvendig, da Gentofte kommune har taget vare på området.
Jeg håber, vi finder en løsning, så det bliver muligt at bygge på området.
Anne Hjorth og Søren Heisel.

