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SFs budgettale til 2. behandlingen 6. oktober 2021  

 

I år er sidste år af en 4-årig periode, og kommunalvalget står for døren. Nogle af os skal føre valgkamp for 
at komme ind igen, og nogle af os skal hjælpe vores partifæller med at komme ind, fordi vi selv siger farvel. 
Det gælder for mit eget vedkommende. Nu, hvor jeg slutter, kan jeg se tilbage på tre perioder, 12 år eller 
11 normale år og et coronaår i alt, hvor jeg har haft det store privilegium at sidde i Kommunalbestyrelsen i 
Gentofte. Og det mener jeg virkelig er et privilegie. 

I 2018 besluttede forligspartierne at følge en allerede etableret praksis på 2-årige budgetaftaler, så vi har 
lavet budget i 2018 og 2020 og gjort status i 2019 og nu i 2021.    

🏃♀  Jeg vil fokusere på tre områder, hvor SF har haft og stadig har indflydelse; Unge og Børn, Miljø, klima, 
støj og trafik og Boliger og fællesskaber, og så vil jeg vægte ønsker til fremtiden lidt højere i denne 
budgettale.  

 

Unge og børn 

- 🌺 Gentofte har gratis psykologhjælp til de 15-25-årige (gratis for den unge). Gratis psykologhjælp 
i Gentofte blev besluttet på forslag af SF i 2018, og vi var dengang en af få kommuner, som indførte 
det.  
Siden er det indført i hele landet for unge, som oplever angst eller har en depression. I Gentofte kan 
du få hjælp inden for et bredere spekter, og jeg er glad for at kunne sige, at der ikke er ventetid på 
at få psykologhjælp i Gentofte i modsætning til, hvad man hører om i en del andre kommuner.  
Jeg er også glad for, at vi, der er med i budgetaftalen, anerkender, hvor vigtigt det er som ung at få 
hjælp til psykiske problemer, når man har behov. Gentofteordningen fortsætter og er stadig en stor 
succes, hvor de unge får den tiltrængte hjælp, når de har brug for det.  
Den landsdækkende ordningen er gjort permanent i 2021 og kommer i 2. halvår 2021 til at dække 
alle mellem 18 og 24 år.  
 

- 😊 🌞🎈 På børneområdet gør vi, hvad vi kan, for at vores dagtilbud til vores børn er af en høj 
kvalitet, og for at imødegå behovet for flere pædagoger. Vi har afsat 1,5 mio kr. årligt i 
budgetaftalen til videreuddannelse af allerede ansatte medhjælpere til pædagoger. Et hold er i 
gang, og andet hold af meritstuderende fra Gentofte startede i september 2021. 

 

Miljø, Klima, Støj og Trafik  

- 🌲🌳     At bevare og udvikle Gentofte som en grøn kommune er og har altid været centralt for 
SF, og vi arbejder for at gøre Gentofte til en grøn kommune i topklasse. SF fik indstiftet Gentofte 
Kommunes miljøpris, etableringen af Grønt Råd, øget fokus på affaldssortering, Gentofte som 
Klimakommune og derefter Klimakommune+. Alle dele er med til at gøre Gentofte til en grønnere 
kommune.   
Klimakommune+ er erstattet af tilknytningen til DK 2020 klimaplaner, hvor vi ligesom de andre 
medlemskommuner følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden. Vi kommer til at 
udvikle ambitiøse klimahandlingsplaner, der er i overensstemmelse med Parisaftalen, og dermed 
skriver vi verdenshistorie i kampen for klimaet. 

 
Alle forligspartierne har løftet den grønne dagsorden de sidste 4 år. Vi fortsætter med at bruge FNs 
verdensmål som ramme for lokale initiativer om bæredygtighed. Her vil jeg blot nævne 4: 
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o Udviklingen af en ny indkøbspolitik med fokus på social, økonomisk og miljømæssig 
bæredygtighed og praksisnær implementering. 

o Implementering af mad- og måltidspolitikken: Mere økologi, mindre madspild, mere 
klimavenlig mad  

o 2 nye el-renovationsbiler på vej 
o bæredygtighed i bygninger og byggeri som er ved at blive udviklet.  

 

- 🚴🏼🚴♀  Trafikpolitik og trafikhandlingsplanerne er noget af det, SF også har haft fokus på alle 
årene, så det er glædeligt, at vi i budgetforliget både prioriterer alternativer til bilen som 
transportmiddel samt gør noget ift. støjproblemerne. Det gør vi ved initiativer som: 
 

• Projekter med støjskærme, herunder ved Gentofte Sø. 

• Forsøg med indsnævring af Tuborgvej samt fornyelse af slidlag. 

• Samarbejde med MOVIA om indsættelse af el-busser.  

• Undersøge konsekvenser ved at nedsætte hastigheden på Lyngby Omfartsvej og 

Helsingørmotorvejen og 

• Silent City-samarbejdet under Gate21, som omhandler samarbejde mellem kommuner, 

virksomheder, borgere, regioner og forskningsinstitutioner om at reducere trafikstøj, fremme 

borgernes livskvalitet og sundhed samt skabe vækst for danske virksomheder, der leverer 

støjløsninger.  

 

Vi fik rigtig mange henvendelser fra borgerne, da Støjhandlingsplanen var i høring, vi fik også en 

god debat efterfølgende i Kommunalbestyrelsen, og det er gode og nødvendige initiativer, vi 

skal i gang med.   

 

Boliger og fællesskaber 

- 🏡🏘 Gentofte kommune har behov for almindelige boliger for unge, for familier og for ældre, så 
det er godt, at der opføres 154 almene ungdomsboliger, og 100 familieboliger i de næste 2-3 år. 
Hvad der også er godt er, at der er sørget for fællesaktiviteter ved flere af disse kommende boliger.  
 
Det er efter SFs mening et uhyre vigtigt område, fordi vi har behov for at vende en kedelig 
udvikling, hvor vi bliver færre og færre børnefamilier i Gentofte.   
 
SF har et stort ønske om, at boligsammensætningen i Gentofte kommune bliver mere varieret – 
dvs. at vi får bygget/etableret flere almene familieboliger, som henvender sig til mindre 
pengestærke familier, som gerne vil bo i Gentofte, og flere muligheder for bofællesskaber for alle 
aldre. Vi kan give bygherrer mulighed for at etablere bofællesskaber, hvis vi vil, og det er der en 
meget stor efterspørgsel på. Mette Frederiksen sagde i sin åbningstale i Folketinget i går, at hun 
gerne vil opføre boliger til 8.000 kr/måned i husleje. Det kunne vi også godt tænke os i Gentofte. 
 

- 🏡🏘 Der er et stort ønske om mulighed for bofællesskaber også blandt seniorer. Derfor er vi i SF 
særligt glade for Opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer.”  

 

- 🌲🌳 Fællesskaber er noget af det, der binder folk sammen på tværs af alder. Det kan være via 
boliger, og det kan være via Byens rum. I SF ønskede vi ved valget i 2017 at gøre noget ift. at bruge 
byens rum eller rummet mellem bygningerne, som arkitekt Jan Gehl har været fortaler for i snart 60 
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år. Opgaveudvalget Byens Rum – rammer om fællesskabet er lige i øjet ift. dette ønske. 
Opgaveudvalget arbejder stadig, men de har indkredset en række områder, de vil fokusere på: 
Tryghed, Aktivitet, Ro, Fordybelse, Tilgængelighed og Bæredygtighed i byrummet. Det bliver 
spændende at se, hvad de kommer frem til. 

 

       
 

- 🏃♀  🚴🏼🚴♀ 💃🕺 Du bliver glad og sund af at dyrke motion, som hænger sammen med det forrige 
punkt om bl.a. aktiviteter i byrummet. Men det forudsætter, at du kommer i gang. For at føre 
initiativer fra opgaveudvalget En times motion dagligt, som jeg var så heldig at være formand for, 
ud i livet, har vi afsat 1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Nu skal bl.a. ambassadører arbejde for at flere 
finder ud af, hvor godt man får det, når man bevæger sig. Vi ved fra brugerundersøgelser og 
forskning, at en af de væsentligste parametre for, at man kommer op af sofaen er, at man har en at 
følges med, som kan bryde muren, når man kommer første gang og er ny.  

 

Om at lave budgetter sammen  

Der er en grund til, at man som parti er med i et samarbejde om budgettet, og det er vigtigt at tilføje om 
budgetteksten, at alle partier i samarbejdet (dvs. C, A, V, B og F) leverer ønsker, som vi drøfter, supplerer, 
gør bedre eller kasserer og afviser. Den færdige budgettekst er et samlet produkt.  

At lave fælles budgetforlig betyder, og det har mange andre sagt, og det er sagt mange gange, at du ikke får 
alt det, du ønsker.      
 

🌊 I denne periode er det mest markante, hvor SF ikke har fået gehør for et ønske, en ny svømmehal ved 
Gentofte Sportspark, hvor der ville være plads til et 50 meters bassin. SF ønskede en ny svømmehal, som 
ville betyde, at flere borgere (børn og skoler) ville få kortere vej til svømmehallen. Vi kunne styrke miljøet 
omkring hallerne i Gentofte Sportspark, idet forældrene kunne tage en svømmetur, når børnene var i 
sportshallen. Vi taler om en sportsgren med så mange brugere, der virkelig har brug for mere 
svømmekapacitet, og vi vil jo gerne have folk til at dyrke mere motion.  

Men det var der ikke opbakning til, og SF er et troværdigt parti, og når vi indgår aftaler, så holder vi dem. Vi 
er et socialistisk parti, som gør en forskel i en ellers borgerlig kommune, og det er jeg ret stolt af. Vi er ikke 
paroler og overbud, vi er konkrete samarbejdspartnere. Det er altid et spørgsmål, om vi får nok ud af 
samarbejdet, og det er det samme på landsplan. I Gentofte synes jeg, vi har fået fornuftige resultater, og vi 
har samarbejdet godt.  

 

Ønsker til fremtiden  

I SF har vi en række ønsker til fremtiden og de kommende år i lokalpolitik. Vi ønsker stadig:  

- En kyststi fra Hellerup til Charlottenlund, og det ønske er udvidet sammen med SF i hele regionen. 
Vandet tilhører os alle, kysten ligeså. Visionen er, at det skal være muligt at gå fra Ishøj ved Køge 
Bugt langs hele Øresundskysten til Hundested ved Kattegat og Isefjorden.  
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- 

 

 

- 🌊 Vi kunne også godt tænke os Et opgaveudvalg om Øresund som et beskyttet naturområde. Vi 
har jævnligt overløb til Øresund fra mange kommuner. I Gentofte vil vi inden udgangen af 2021 
tage stilling til en fremtidige separeringsstrategi, så vi kan separere regnvand fra spildevand så 
effektivt som muligt. Det er rigtig godt, men der er mange andre emner, som kunne tages op i et 
opgaveudvalg. 
 

- Psykologhjælp til voksne over 25 år – altså til voksne, som er i krise, ønsker SF stadig. Voksne med 
psykiske problemer er lige så meget på den, som de unge. Hurtig hjælp, når man har behov, kan 
vise sig at være det, der skal til, for at man bliver i jobbet/uddannelsen, og som hjælper ikke kun 
den pågældende men hele familien.  
 

 SF forslog i 2018, at vi nedsatte et Opgaveudvalg om Innovative parkeringsløsninger. Det vil vi 
stadig gerne, da det er et stort problemområde. I den forbindelse kunne vi indføre en 
Parkeringsvagtordning igen, som vi havde tilbage i 2011; folk parkerede ordentligt, da de begyndte 
at få bøder.   
 

- Øge antallet af KB medlemmer mener vi i SF er en god ide, men antal medlemmer må bero på en 
nærmere drøftelse. 
 

- Ro på folkeskolen; drop nationale test, kortere skoledage, mere forberedelse til lærerne. Giv 
skolerne klip til Eksperimentariet, så de kan forlægge undervisningstimer til Eksperimentariet, når 
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det giver mening.   
Madordning på alle skoler i Gentofte, så børnene får et sundt – så vidt muligt økologisk – måltid 
mad i hele deres skoletid.  
 

Det er godt at have ønsker i posen til fremtiden, så der er noget at forhandle om til de næste års budgetter.  
 
Tak til forligspartierne for et godt samarbejde og tak til alle medarbejdere, som vi især ser ifm. 

opgaveudvalgsarbejde, hvor de gør et fantastisk arbejde. Med disse ord stemmer jeg selvfølgelig for 

forligspartiernes status på budgettet.  

 

 


