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Budgettale af Kristine Kryger, kommunalbestyrelsesmedlem 
for Det Radikale Venstre, i anledning af 2. behandlingen af 
Gentofte - Plan 2019 

Processen 
Som nyt kommunalbestyrelsesmedlem har der været mange 
førstegangsoplevelser i de seneste 9 måneder. Jeg ser med  glæde tilbage på 
budgetprocessen. Det er et faktum, at der har været en lang tradition for brede 
budgetforlig, men som førstegangsdeltager synes jeg, det er relevant at 
understrege at processen har været særdeles tillidsfuld, åben og at vi kan gå fra 
bordet og se de forskellige partiers markante aftryk i det fælles forslag. Nuvel, 
med vores ene radikale mandat, har vi ikke fået alt hvad ønskede os, men sådan 
er det med kompromisser. Det er værdifuldt når partier, der spænder så vidt, har 
modet og lysten til at samarbejde for at opnå et bredt forlig, som rummer 
langsigtet tænkning og samtidig imødekommer behovet for hårde prioriteringer.  

Det er min opfattelse at de 18 ud af 19 mandater bag dette forlig vidner om et 
godt samarbejde her i Gentofte Kommune.   

Jeg vil også benytte lejligheden til at viderebringe Det Radikale Venstres 
lokalbestyrelse og vores kommunalpolitiske arbejdsgruppes glæde over, at 
budgetudkastet har fokus på mange af de mærkesager, vi som parti har ønsket 
skulle prioriteres højt.  

Indhold i budgetforlig 
Helt overordnet er jeg, i takt med at jeg har fået øget kendskab til hvordan 
arbejdet i opgaveudvalgene foregår, blevet endnu gladere for denne 
arbejdsproces.  De mange afrapporteringer fra afsluttede opgaveudvalg og den 
store opbakning til udvalgenes anbefalinger viser, at processerne virkelig rykker 
udviklingen af ny politik. Mange af de opgaveudvalg forligspartierne lægger op til 
at nedsætte i den nye budgetperiode, kan ses som direkte afledt, enten af 
drøftelser i nuværende opgaveudvalg eller af drøftelser om, hvilke væsentlige 
fremtidige udfordringer der endnu ikke er blevet adresseret i opgaveudvalg.  

Bæredygtighed og FNs 17 Verdensmål 
Forligspartierne har tydeligt tilkendegivet at Gentofte Kommune skal være 
ambitiøs i forhold til den bæredygtige omstilling. Jeg noterer med glæde at alle 
de øvrige forligspartierne, i samme høje grad som jeg, har en ambition om at 
arbejde med bæredygtighed i bred forstand og ikke har isoleret indsatsen til 
enkelte forvaltninger. Med 4,5 mio. kr. til bæredygtighedsinitiativer i perioden 
2020-2022 samt et opgaveudvalg, hvor vi skal sætte skub i konkrete tiltag der 
skal arbejde systematisk med kortlægningen af nye potentialer, glædrr jeg mig til 
at komme ud over stepperne med de bæredygtige omstilling. 
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Ligeledes glædeligt hvordan investeringspuljen kan gøre det muligt for os at 
foretage effektive investeringer, eksempelvis omstilling til LED vejbelysning i 
hele kommunen. Det er en rigtig god investering, mener vi radikale.  

Skolen  
Blandt forligspartierne var der enighed om at skolen skal prioriteres denne gang. 
Det glæder mig at vi ved dette budget har fået en markant opprioritering.  

• Udskolingen får en saltvandsindsprøjtning - som direkte er afledt af de 
erkendelser vi gjorde i opgaveudvalget for en ny udskoling.  

• Ligeledes vil der blive prioriteret fremtidsrettede kompetencer såsom  
teknologiforståelse og innovationstænkning med det nye FabLab på 
Hellerupvej, samt udbredelsen af det formidable initiativ First Lego 
League.   

• Fælleskabsmodellen og specialundervisningen som der er bred enighed 
om blandt partierne får også tilført midler som skal være med til at sikre, 
at alle børn får mulighed for at opleve glæden af at indgå i fælleskaber de 
kan magte og vokse i.  

Alt i alt en markant opprioritering af folkeskolen i Gentofte, som vil kunne 
mærkes ude på skolerne.     

Unge 
Jeg vil også gerne udtrykke min glæde over at vi har prioriteret unges trivsel højt 
i budgettet. Der er sat penge af til initiativer som  den anonyme rådgivning 
Headspace, og SSP-indsatsen vil blive styrket, ligesom styrkede partnerskaber 
med ungdomsuddannelserne skal være med til at skabe mere trivsel blandt 
unge.  

At være ung kan være en sårbar tid og det er i de unge år særligt vigtig at man 
kan møde forstående og fagligt kompetente voksne til de ting man kan opleve 
som svære.  Det kan både være pædagoger, psykologer eller 
uddannelsesvejledere som kan give den unge netop den støtte som kan hjælpe 
den unge videre.  

Vi vil i et opgaveudvalg se længere ned i de kedelige tal vi oplever i forhold til de 
unges ryge- og alkoholvaner og ligeledes også adressere de misbrug med andre 
stimulanser, som der desværre også florerer flere steder i ungemiljøerne. Der er 
overordnet ofte en sammenhæng mellem alvorligt misbrug og dårlig trivsel, 
derfor synes jeg det er fornuftigt at vi vælger at kigge på disse problematikker 
fra flere sider og inddrager de unge og fagpersoner i arbejdet hele vejen.  

Svømmehal ved Kildeskovshallen 
Det er bestemt positivt at vi har fundet midler til at etablere endnu mere 
vandkapacitet i Kildeskovshallen. Dette har været et stort ønske både blandt en 
del idrætsklubber og de mange aktive motionister i kommunen.  
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Robust økonomi  
Forligspartierne er igen i år aldeles enige om at Gentofte fortsat skal have en 
robust økonomi i balance. Vi erkender at vi hele tiden må prioritere benhårdt og 
lede efter effektiviseringspotentiale.  

Innovation og dataanvendelse 
Det er glædeligt at vi i budgetforliget har valgt at have et skarpt fokus på hvordan 
vi gennem innovative velfærdteknologier. Og det øget fokus på at sikre gode 
sektorovergange mellem regionen og kommunens behandlingstilbud er vigtigt.  
Vi vil blandt andet have fokus på at koordinerende sygeplejesker er med ved den 
enkelte patients udskrivning, så vi ikke mister værdifuld viden og hurtigt og 
effektivt kan komme i gang med den eventuelt efterfølgende kommunale 
opfølgning. 

Indenfor emnet bedre dataanvendelse og spørgsmålet om hvordan vi kan arbejde 
med at udnytte tilgængeligt data til at lave de bedste forbyggende indsatser og 
effektive udviklingsforløb, har jeg personligt store forventninger og 
forhåbninger, om vi som kommune kan blive en stærk drivkraft for denne 
udvikling der uomtvisteligt skal ske i hele landet. Det glæder mig, at vi er enige 
om at nedsætte et opgaveudvalg, som skal se på de etiske og tekniske 
udfordringer der skal håndteres, inden man knytter data sammen på nye måder i 
søgen efter datamønstre, som kan pege i retning af nye effektive måder at skabe 
bedre velfærd og livskvalitet for borgerne. Det er os kommunalpolitikeres pligt 
at dygtiggøre os løbende, så vi kan være med til at sætte rammerne for dette 
arbejde, der vil være i konstant udvikling de kommende år.    

Forvaltningen 
Jeg vil gerne takke forvaltningen der på yderst kompetent vis har beregnet på 
partiernes budgetønsker.  

Visionen for Gentofte Kommune  
Jeg vil slutte med at udtrykke glæde ved at konstatere at visionen for Gentofte 
Kommune lever på bedste vis efter dette budget forslag. Der er til stadighed bred 
politisk opbakning til at Gentofte Kommune skal være et godt sted at bo, leve og 
arbejde for alle borgere.  

Tak til jer alle der har bidraget, og til allersidst vil jeg selvfølgelig gerne opfordre 
til, at man stemmer for det af af Konservative, Socialdemokratiet, Det Radikale 
Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag.   

Kristine Kryger 
Kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte for Radikale Venstre Gentofte  
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