
 

Socialdemokraternes budget tale 2021/2022 

 
Denne budgettale er jo meget lig, den jeg holdt sidste år, da det var der vi indgik aftalen om det 2 årige 

budget, men det er dog en opdatering på hvad der er sket. 

Et af de helt store samtale og debatemner, som har fyldt, er udligning. Anne Hjorth og jeg har forsøgt at 

gøre vores til at få rettet op på det vi syntes der er urimeligt i udligningsreformen og som har været 

medvirkende til at borgerne i Gentofte er steget meget i skat.  

Når man taler med borgere fra andre kommuner, er det at sammenligne skatteprocenter jo ret simpelt, 

men hvad ligger der bag. I Gentofte betaler vi f.eks. en lav promille ift. grundskyld, men en lav promille af 

en høj vurdering kan være et langt højere beløb, der skal betales, end en høj grundskylds promille af en lille 

grundværdi, og det, er vel også det, det drejer sig om, hvor mange penge den enkelte borger har tilbage til 

forbrug, når der er betalt skat, husleje, ejendomsværdiskat og grundskyld osv. Derfor kan det godt være, vi 

har en lav grundskyldpromille i Gentofte, men betaler langt flere penge, end man gør af en lav 

ejendomsvurdering og en højere grundskyldpromille som i f.eks. i Kalundborg.  

Anne Hjorth og jeg er enig i, at der skal være en form for udligning, så de bredeste skuldre bære de 

tungeste byrder, men vi syntes bestemt ikke, at det er rimeligt, at når vi er nødsaget til at hæve skatten for 

at kunne betale udlignings regningen, som Venstre, Radikale, SF, Alternativet og vores eget parti har 

vedtaget, så får vi en straf oveni for at hæve skatten, samt at også kommer til at betale ekstra udligning, af 

det beløb som vi sætter skatten op med, for at kunne betale den oprindelige udligningen, således at den 

endelige regning bliver lagt større end det, jeg havde forstået var tiltænkt ved reformen. 

Men der, hvor vi synes at udligningsreformen fejler i stor stil, er at nogle kommuner vælger ikke, at  

opkræve det, der hedder dækningsafgift, det er den skat en kommune kan opkræve erhvervslivet til at 

dække nogle af kommunens udgifter til f.eks. snerydning, infrastruktur og lys på gaderne, men de 

inddrevne midler kan naturligvis også bruges til unge og ældre. Dette vil sige, at en virksomhed, der f.eks. 

ligger i både Kalundborg og Gentofte, vil have en fordel ved at flytte produktion til kommunen, der ikke 

opkræver denne erhvervsskat. Er det ikke det, vi har arbejdet for, ikke skulle ske i Europa, hvor nogle lande 

slår sig op på, at de store multinationale virksomheder kan have hovedsæde uden næsten at betale skat, 

således at det ikke bliver en lige konkurrence blandt medlemslandene i EU. Men når disse kommuner så 

ovenikøbet vælger ikke at opkræve denne erhvervskat, som de jo er sin gode ret til, men som kunne dække 

nogle af kommunens udgifter, men så iflg. udligningsreformen skal modtage udligningsmidler fra 

kommuner, som opkræver denne skat, så syntes jeg at rimeligheden stopper.   

 

Socialdemokraterne er rigtig glade for selve indholdet af den 2 årige budget aftale, der blev indgået sidste 

år. Den blev indgået af 18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer.  

Vi er både glade og stolte af, at det kan lykkes at lave så brede forlig, hvor alle partier kan se sig selv og 

deres politik. Det er klart, at med et så bredt politisk spektre så bliver der både givet og taget, og det er 

nødvendigt hvis man ønsker at skabe resultater til borgerne i kommunen, og det ønsker 

socialdemokraterne. Det er naturligvis også ekstremt vigtigt, at man efterfølgende står inde for det der er 

aftalt, og det gør vi Socialdemokrater. 



 

Jeg har prøvet og sidde i opposition, og det gav absolut ingen resultater. Efter at vi er begyndt at 

samarbejde er resultaterne også kommet. Jeg tror også at det, at vi samarbejder og skaber resultater, er 

noget borgerne i Gentofte sætter pris på, og måske er det også derfor at borgerne i Gentofte er nogle af de 

meste tilfredse i Danmark.  Med baggrund i at samarbejde, så har vi indgået budget forlig i rigtig mange år, 

med resultater som de fleste glæder sig over i hverdagen, lad mig nævne nogle af vores tidligere 

mærkesager:  

-Hastighedsnedsættelser på f.eks. Vangedevej, Smakkegårdsvej og ved skoler,  

-indførsel af Fjernvarme,  

-1. times motion om dagen i skoler,  

-kunststofbaner til fodboldklubberne,  

-arbejdsklausuler,  

-lærlingeklausuler som begge er både førende og blandt Danmarks bedste, og nu med en hel ny version, 

hvor vi kigger tilbage, og ser om dem der ønsker at byde på arbejde i Gentofte har haft lærlinge i det 

foregående år 

-Cykelstier 

-Engelsk leg og læring i børnehaver og indskoling, og jeg kunne nævne andre sager.  

Disse sager er blevet til virkelighed, fordi vi har valgt at samarbejde, og derfor været med til at tage ansvar. 

Som sagt er der nu 18 ud af 19, der er kom med disse nye ændringsforslag til Gentofteplan 2021 og 

overslagsårene 2022-2024. 

Når man løber de fremsendte ændringsforslag igennem, er der ingen tvivl om, at det er fælleseje blandt de 

5 partier, men det er også klart, at der er nogen der har båret nogle forslag ind og andre, der har båret og 

argumenteret for andre forslag, og alle disse debatter er endt ud i de nye ændringsforslag som de 5 partier 

har afleveret sammen. Derfor er det klart, at der er nogle forslag, som man er gladere for end andre. Jeg 

sætter stor pris på, at der er blevet enighed om, at på trods af ekstra udligningsregning, så ønsker vi ikke at 

skære ned på servicen for borgerne, men vi er dog blevet enige om, at der skal fremskaffes 40 mio kr. ved 

effektiviseringer.  

Lad mig starte med kunststofbanen og lys ved Jægersborg boldklub, Vi har været rigtig glade for 

kunststofbaner, da de kan bruges året rundt, således at der ikke kommer en vinterpause for brugerne, og 

dermed hjælper dette også på kapaciteten i vores haller. Vi har fået sådanne baner hos flere klubber. Men 

har manglet en sådan bane hos Jægersborg Boldklub. Ved denne bane ligger der også en skole og 

børnehaver som vil kunne få stor glæde, af en sådan nyanlagt bane. Anne og jeg var forbi, for at se på de 

faciliteter der var i 2020, og vi var ikke i tvivl om, at nu er turen kommet til Jægersborg boldklub, og vi er 

rigtig glade for, at der nu er sat midler af til at der kan blive anlagt en kunststofbane med lys, således at der 

kan spilles på denne i langt flere timer end på den, der forefindes i dag. Vi er sikre på at skolen og 

børnehaverne også vil sætte stor pris på dette. 

Hvis vi bliver ved motionsdelen, så hilser vi meget velkommen, at der bl.a. bliver mere vandkapacitet i 

Kildskovhallen, således at flere kan dyrke motion mm. Det har været et stort ønske fra os, specielt set i lyset 

af at det for borgerne har været svært, at udfolde sine ønsker til vandsport pga ventetider. I min valg pjece 

fra sidste kommunalvalg (for fire år siden) havde jeg denne udbygning på som en vision/ønske. Der stod: 



 

Udbygning af ”Kildeskovenshallens svømmehal” og nu er der bevilliget en økonomisk ramme af en enig 

kommunalbestyrelse d. 20 juni 2020. Så ja samarbejde giver resultater. 

Et andet tema, som har fyldt meget hos socialdemokraterne er trafiksikkerhed, der er gjort meget, men der 

kan stadig gøres meget mere, specielt for de bløde trafikanter ved skoler og institutioner, og derfor er vi 

glade for, at dette forlig, sikrer at vi fortsætter med at have fokus på dette, og siden vi for et år siden 

vedtog dette, er der allerede sket meget, og hvis jeg læser Villabyerne korrekt, er der jo fuld opbakning 

blandt partierne til yderligere hastighedsnedsættelse. 

På vores forrige store Erhvervskonference i rådhussalen, var budskabet klart.  

Gør mere for de unge i skolerne for, at de lærer om erhvervslivet, herunder et stort ønske om mere 

kontinuerligt erhvervspraktik. Vi har f.eks. tidligere besluttet, at vores elever i udskolingen skal deltage i de 

årlige Skills mesterskaber for 8. klasser, samt ud og se mesterskaberne, når det er geografisk muligt. Nu 

styrker vi yderligere de unges kendskab til erhvervsuddannelserne. Ved dette budgetforlig har vi iværksat 4 

nye tiltag, heriblandt: 

-Et årligt forløb i 8 og 9 klasse med unge ambassadører som kan give deres viden og erfaring fra 

erhvervsuddannelserne videre 

-Gennemførsel af en lokal erhvervsuddannelsesmesse i samarbejde med div. Erhvervs-, merkantil- og Sosu-

skoler, hvor de unge kan prøve de forskellige fag i arbejdende værksteder. 

-Forløbet ”PRØV DET” for 8 og 9 klasse som bl.a. indeholder vejledning og praktikforløb på en arbejdsplads. 

Vi har også fremlagt vores initiativ for Erhvervsministeren om at få ændret udbudsloven, således at ideen 

om nye lærlinge klausuler, hvor man kigger bagud på om virksomhederne har haft lærlinge, og dermed 

sikrer at der bliver flere praktikpladser til rådighed for de unge.  

Vi fortsætter med vores lærlingeklausuler med 1 lærling pr. 10 faglærte, men jeg ser virkelig frem til, at 

Erhvervsministeren åbner op for, at vi i Gentofte får lov til kun at indbyde virksomheder som allerede og i 

det forgange år har haft 10% faglærte.  

Når vi taler om udbud, er vi fortsat enige om at udvide vores 3 i 1 udbud, hvor de faglige organisationer er 

med inden et udbud, således at de kan komme med konkrete anbefalinger. 

---- 

Sidst men ikke mindst er vi også både glade og stolte over at budget forliget indeholder aftale om opførelse 

af 154 ungdomsboliger, og at vi også sigter mod at opføre 100 almene familie og ældreboliger, hvoraf de 50 

boliger er fra et tidligere budgetforlig, nemlig de 50 der kommer til at blive opført på Palle Simonsens vej, 

hvoraf 50% fortrinsvis vil blive udlejet til personer bosiddende i Gentofte kommune og med fast tilknytning 

til arbejdsmarked. Samtidigt er det igen slået fast, at når det er muligt, så stiller vi krav om almene boliger, 

når private bygherrer ønsker at bygge boliger, det man kalder 25% reglen. 

Jeg har kun nævnt en brøkdel af alle de fine ting, der er beskrevet i budgetforliget, men vil stoppe her og 

meddele, at Anne og Jeg her ved 2. behandlingen fuldt og helt støtter op om vores det indsendte materiale, 

som vi indsendte i 2020 og som vi 100% stadig støtter op om. Vi er glade for de aftryk vi har sat og er sikre 

på, at det gør en forskel for Gentofte borgerne, at vi samarbejder socialdemokrater ønsker at samarbejde 

bredt. Til sidst vil jeg rose/anerkende alle de medarbejdere der altid står på spring for at servicere os, det 

gælder i dagligdagen, ved budgetforhandlinger, men så sandelig også når vi har vores berømte § 17 stk 4 



 

møder, hvor borgere og politikere mødes og kommer på nye ideer til løsning/udvikling af specifikke 

problematikker/opgaver. Så en kæmpe stor tak til alle medarbejderne i kommunen. 

Ovenstående var blot et stikords talepapir, så det er ikke fremført som det står i ovennævnte. 
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