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Hvis nogen skulle have overset det, så vil vi fra Enhedslisten lige påpege – og understrege – at i år 

er det kommunalt valgår.  

Det er derfor interessant for borgerne i Gentofte Kommune at være opmærksomme på at 

Socialdemokraterne, SF, Radikale og Venstre har bundet sig op på et Konservativt budget.  

Det vender vi selvfølgelig løbende tilbage til        

Fra Enhedslisten i Gentofte vil vi først rette en stor tak til Uffe Schneefeldt – som igen i år har 

været en fantastisk sparringspartner omkring udarbejdelsen af Enhedslistens forslag til budget for 

Gentofte Kommune i 2022.  

Vi sætter stor pris på samarbejdet og den professionalisme hvormed vi er blevet mødt ved 

samtlige møder vi har afholdt.  

Det er her værd at nævne at vi i Enhedslisten har haft yderst vanskelige kår i forhold til at få svar 

på de spørgsmål vi har stillet til forvaltningerne omkring budgettet.  

Ved et møde i august med borgmesteren påpegede jeg dette – uden det gav en større succesrate.  

Faktisk forholder det sig sådan at vi fik svar på 6 spørgsmål – EFTER – vi havde afleveret vores 

forslag til budget for Gentofte Kommune i 2022. 

Det er uholdbart at det eneste parti der er i opposition behandles på den vis i en demokratisk 

ledet kommune – og jeg opfordrer borgmesteren til at sørge for, at der bliver rettet op på dette – 

snarest muligt!  

En ny kommunalbestyrelse starter i januar 2022 og derfor har Enhedslisten lavet et budget der går 

langt ind i den nye valgperiode.  

Vi er ikke imponerede over de manglende ambitioner for klimaet som fremstår i de forenede 

konservatives budget! 

Enhedslisten mener at klimaet skal øverst på dagsordenen og ind i alle dagsordner.  

Gentofte Kommune skal udvikle sig til en kommune, hvor borgerne er optaget af at træffe 

energirigtige beslutninger.  

Omstillingen til et grønt og bæredygtigt samfund vil kræve at el- og varmeforbruget reduceres og 

bliver grønt.  

Det handler om at investere før det er for sent!  
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Derfor skal Energi renovering af kommunens omkring 300 ejendomme fremskyndes!  

Gentofte kommune skal arbejde for at være CO2 neutral og være mere ambitiøse end den 

socialdemokratiske regering.  

Vi kan det og borgerne vil det!  

 

De forenede konservative – altså Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre og den store 

konservative gruppe - hylder de ekstremt styrede og meget lidt politisk drøftede opgaveudvalg i 

deres 2 årige budget – i Enhedslisten er vi langt mere ambitiøse omkring borgerinddragelse, 

politiske drøftelser og politisk ansvar!  

Vi skal have et klimaborgerting i Gentofte Kommune 

Vi skal afholde klimadage der kan inspirere den enkelte borger og os alle sammen og selvfølgelig 

skal klimaet på skoleskemaet i vores folkeskoler. Det skylder vi vores børn og vores børnebørns – 

børnebørn.  

Vi skal have klimaet ind i de politiske beslutninger og der skal laves et klimaregnskab – på samme 

måde som vi får lavet et økonomisk regnskab. 

Enhedslisten foreslår at der skal nedsættes et energirådgivningscenter, der kan vejlede og rådgive 

borgerne omkring renovering og bæredygtige løsninger.  

Og så skal vi selvfølgelig have skrevet både klimaet og etiske retningslinjer ind i indkøbspolitikken – 

det tænker jeg er en fejl at det er udeladt i status for budgetaftalen – men det kan I jo heldigvis nå 

at få rettet op på, da det fortsat er under udarbejdelse.  

Klimaet kræver at vi handler politisk, ikke at vi skriver gode intentioner ind i budgetaftaler!  

Og lige for at gentage det – kan vi som politikere godt tillade os at være langt mere ambitiøse i 

Gentofte Kommune end hvad samarbejdet omkring DK2020 lægger op til – lad jer endelig 

inspirere af den klimaplan Enhedslisten i Gentofte offentliggør om ganske kort tid.  

Borgerne i Gentofte Kommune vil på stemmesedlen 16.november se at Enhedslisten også hedder 

de Rød/Grønne og det afspejler det budgetforslag vi her fremlægger til afstemning klart og 

tydeligt.  

Der er mange forhold der kan gøres langt bedre i Gentofte Kommune og det skal vi som politikere 

sætte rammerne for.  

Vi har bevilliget rigtig mange penge – i fællesskab – for at forbedre arbejdsforhold og 

sagsbehandling i Børn og Familieafdelingen.  
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Alligevel er det kun ganske få uger siden at 58 forældre til handicappede børn, i desperation 

sendte et brev til borgmesteren.  

Det var hjerteskærende læsning og jeg tænker at formanden for Børneudvalget senere vil fortælle 

om konkrete initiativer som er mere vidtgående end at Ankestyrelsens taskforce er på sagen, for vi 

kan ikke igen tåle at omgørelsesprocenten af afgørelser truffet i Gentofte er så høj.  

Enhedslisten stiller her konkrete forslag som ikke er omkostningstunge, men som er til gavn for 

både ansatte, forældre og især børnene med udfordringer. Det er langt bedre at arbejde 

systemisk, empatisk og metodeuafhængigt end at arbejde efter sikkerhedsplaner.  

Jeg er faktisk ked af at dette område slet ikke er berørt i status for budgetaftalen fra de forenede 

konservative, men tilfreds med at høre borgmesteren har afholdt møde med forældrene og at der 

arbejdes på et bedre samarbejde. Vi følger det selvfølgelig tæt i Enhedslisten. 

Vi skal holde et skarpt fokus på de ting der fungerer og udvikle dem – det er en god investering og 

derfor skal man selvfølgelig også lytte til de der er fagligt kompetente når de udtaler sig i 

specifikke sager og ikke ignorere disse udtalelser i den videre sagsbehandling.  

 

Minimumsnormeringer skal speedes op for der fines Excel normeringer, som dem borgmesteren 

refererede til og så findes der reelle normeringer. De tal borgmesteren refererede til var i øvrigt 

fra 2019.  

Minimumsnormeringer vil give bedre arbejdsforhold for pædagogerne og det vil give den tryghed 

der er nødvendig når forældre skal aflevere deres børn, for at passe deres arbejde – og det vil give 

børnene en langt bedre trivsel!  

Om skolerne i Gentofte Kommune skal vi ud af den koncepttænkning der har hærget i årevis. Der 

skal ansættes flere lærere. Der er alt for mange uudannede lærere på vores folkeskoler!  

I stedet for at købe dyre ubrugelige koncepter skal vi have et langt større politisk fokus på trivsel 

blandt eleverne i folkeskolerne – det vil minimere de problemer vi ser når børnene bliver unge 

mennesker som har præstationsangst.  

Igen handler det om at investere inden det går galt – det er langt billigere på sigt!  

OG indeklimaet + arbejdsmiljøet trænger til et gevaldigt tjek på samtlige af kommunens 

folkeskoler og bør være et konkret indsatsområde i 2022 – også det har Enhedslisten fokus på i 

vores budgetforslag. 

Jeg har sagt det mange gange – barndommen er så kort og voksenlivet så langt. Derfor er det 

vores opgave som politikere at sørge for ordentlige rammer til vores børn – både i daginstitutioner 

og skoler!  
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Vi skal omsætte alle de vikarudgifter der er på sociale institutioner for både børn og voksne til 

faste stillinger. Vi skal have arbejdspladser der tiltrækker fagligt uddannede, hvilket beboere vil 

profitere af.  

 

Enhedslisten har i årevis haft fokus på en værdig sagsbehandling i jobcentret – og på et helt andet 

plan end den A4 side der blev vedtaget på baggrund af et opgaveudvalg, ved sidste 

kommunalbestyrelsesmøde i september. 

Vi er glade for at de forenede konservative har nedsat forbruget af private aktører i jobcentret – 

det skal vi fortsætte med – der er ingen grund til, at private har snablen dybt ned i den 

kommunale kasse!  

Ingen skal gennem unødvendige aktiverings og arbejdsprøvninger der forværrer livskvalitet og 

arbejdsevner.  

Vi skal også som kommune kæmpe mod regeringens tåbelige forslag om udnyttejob. Vi har prøvet 

det – det virker ikke!  

Vi skal skabe rigtige job – god integration og have et langt større fokus på mulighederne for at give 

revalidering. 

Der skal være en hurtig udredning af syge på kontanthjælp eller kontanthjælpslignende ydelser – 

syge borgere skal ikke sanktioneres og borgere med en lille arbejdsevne skal ikke presses ud i 

såkaldte praktikker. 

Og så er der det med enkeltydelserne!  

Sagsbehandlingstiden er alt for lang – og det er meget besynderligt at der ikke forefindes en 

statistik over de afslag der gives! Det skal der selvfølgelig gøres noget ved!  

 

Det har jo været et interessant forår vi har haft her i kommunalbestyrelsen – med en ny lydhør 

borgmester og uventede debatter ved kommunalbestyrelsesmøderne som vi ikke har set eller hørt 

i 4 år.  

Enhedslisten opfordrer borgerne til at se hvordan de partier de overvejer at stemme på – har 

stemt til kommunalbestyrelsesmøderne gennem de sidste 4 år – og at der er en budgetaftale der 

gælder ind i den nye kommunalvalgsperiode.  
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Der var en interessant debat vi havde om udvidelsen af kommunalbestyrelsen, hvor både Radikale 

og SF enten overså, overhørte eller ikke var vidende om, at de havde mulighed for at stille 

ændringsforslag – hvilket de forsøgte at bortforklare med læserbreve i Villabyerne.  

Og vi kan jo alle ved selvsyn se at det ikke indgår i status for budgetforslaget og derfor er det også 

kun 19 medlemmer der kan vælges i Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse i november. Langt 

fra hvad andre kommuner har med samme befolkningsgrundlag som i Gentofte Kommune.  

Men sådan er det jo at være bundet op i et konservativt budgetforlig. 

Det var derfor en stor overraskelse for os i Enhedslisten da Socialdemokraterne, SF og Radikale for 

første og vel reelt den eneste gang – de stemte for at Enhedslistens forslag om at der etableres en 

borgerrådgiver funktion i Gentofte Kommune. Det var selvfølgelig også svært at stemme 

anderledes når nu de 3 partier – sammen med Enhedslisten – i folketinget havde afsat penge til en 

sådan funktion i kommunerne. 

Og at der er brug for en borgerrådgiver i Gentofte Kommune, har vi lige set i forbindelse med, at 

58 forældre i skrev til borgmesteren om hvordan de oplevede – ikke – at blive hørt, set eller 

forstået!  

Desværre er der heller ikke en borgerrådgiver med i det 2 årige budget som Socialdemokraterne, 

SF og Radikale går til valg på.  

Og lige til næsten sidst en enkelt kommentar mere til status for budgetaftalen, mellem 

Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre og Konservative – som blev sendt ud 1.oktober – det 

der med de 40 mio. kr. i besparelser ved blandt andet udbud – gik ikke helt som forventet – og 

bliver langt dyrere end budgetteret – og burde vel egentlig være tilrettet i budgettet. 

 

Det er nok værd at have for øje en anden gang der kommer smart-i-en-fart typer og siger de kan 

klare det hele for det halve! Slige typer falder vi ikke for i Enhedslisten.  

 

OG så er der jo lige det med Finanspagt og budgetlov som ikke er godt for kommunernes økonomi 

og som er grunden til, at vi i afstemningen senere skal forholde os til et nyt begreb – nemlig:  

Budgettilpasningspuljen! 

Bed jeres partier om at få droppet den budgetlov!  

 

Enhedslistens budgetforslag indeholder så mange gode og inspirerende elementer, at jeg kun kan 

anbefale alle at nærlæse det – og selvfølgelig stemme for det!  


