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Budgettale af Kristine Kryger, kommunalbestyrelsesmedlem 
for Det Radikale Venstre, i anledning af 2. behandlingen af 
Gentofte - Plan 2021

Denne tekst er ikke ordret hvad der blev sagt, men emnerne, pointerne og 
rækkefølgen er flugter med den afholde tale.

Kære alle

Hvor er det rart at stå her i salen og tale om rigtig politik. Rigtig politik som 

betyder noget for mennesker i hverdagen. 

Som radikal folkevalgt har den seneste uge været knap så sjove og jeg har derfor 

set frem til i aften. For det viser jo at politisk faktisk er så meget mere og andet 

end hvad journalister og kommentatorer, ja så sågar min egne folketingsgruppe

giver os indtryk af i disse dage. 

For vi kan noget særligt i Gentofte. Vi står her som afslutning på en lang og god 

proces. En proces der har indbefattet indspil og åben dialog mellem alle partier 

fra A til V. Den form er valgt fordi vi fra start havde en tro på at vi kunne nå 

hinanden. Jeg synes det er relevant at understrege at processen har været 

særdeles tillidsfuld, åben og at vi alle går fra bordet med klart billede af de 

forskellige partiers markante aftryk i det fælles forslag. Nuvel, med vores ene 

radikale mandat og med en økonomi under pres, har vi ikke fået alt hvad 

ønskede os, men sådan er det med kompromisser og statslig indblanding. Men 

hvor er det godt værdifuldt i disse tider at partier, der spænder så vidt, have 

modet og lysten til i at samarbejde og tænke langsigtet. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at viderebringe Det Radikale Venstre 

lokalbestyrelses glæde over, at budgetudspillet har fokus på mange af de 

mærkesager vi som parti har ønsket skulle prioriteres højt.  

Budgettet for de kommende år er på mange måder et anderledes budget, hvor vi har 

været underlagt udefrakommende krav og trusler som har gjort opgaven vanskelig.  
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Vi skal nu desværre for første gang i 13 år til at hæve skatten. Og det desværre 

markant. Det skyldes den udligningsregning som regeringen og forligspartierne har 

sendt os. Det kan mærkes, at vi nu skal aflevere yderligere 500 mio. kroner i 

udligning om året. Det falder oveni en udligningsregning der i forvejen er på over 3 

mia. kr. årligt. 

Vi ender på en samlet skattestigning på 1,76% når udligningskravet er fuldt indfaset 

i 2025. En ting er behovet for at hjælpe med at finansiere udgifterne i kommuner 

med et dårligt indtægtsgrundlag, et andet er sanktioner som Gentofte Kommune 

pålægges på toppen af den egentlige udligning og den udligning af øget 

beskatningsgrundlag som vi er udsat for. Det står jeg skulder ved skulder med C og 

synes det er gode forslag det Konservative Folkeparti har tænkt sig at stille i 

Folketinget. Jeg har ikke sluppet arbejdet for at skabe opmærksomhed og opbakning 

til at bekæmpe denne åbenlyse urimelighed. 

De ting jeg vil fremhæve i aftalen er:  

Bæredygtig kommune. Indstillingerne fra det opgaveudvalg om FNs Verdensmål 

i Gentofte jeg var formand for og opgaveudvalg om fremtidens transport som jeg 

deltog i bliver fulgt og vi kommer til at spille ud med en lang række initiativer i 

forlængelse af vores kommende klima og energiplan. 

Forebyggelsesindsatser i forhold til børn og unge for yderligere 2 mio. kr. samt 

hurtig hjælp til børn og unge med moderat mistrivsel 3,6 mio. (over 3 år) og gratis 

psykologhjælp til unge (fortsættelse) 

Klimatilpasning på Smakkegårdsvej (a la det der er lavet i Mosegårdskvarteret) 

får 4 mio. i kommunal medfinansiering.  

Byggeri af 154 ungdomsboliger og 100 almene familieboliger samt 33 

ældreboliger fortsætter 
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7,5 mio. kr. til kunstgræsbaner i højeste miljømæssige standard etableres i 

Jægersborg Boldklub. Dertilhørende miljøbevidst belysning, så vi får så meget 

spilletid som muligt. 

3 mio. kr. til efteruddannelse af pædagogiskpersonale så pædagogiske 

assistenter og medhjælper kan få en 3-årig merituddannelse. 

Aftale om straks igangsættelse af fjernvarmeudbygningen, som ellers har ligget 

stille pga. benspænd fra statsligt niveau. 

Modernisering af genoptræningscenter Tranehaven. Det er som jeg ser det en 

enorm god investering at sikre optimale genoptræningsfaciliteter. Værdien af at 

kunne sikre mennesker en god restitution er enorm. 

Nye fysiklokaler på Bakkegård og Ordrup Skole. Altså – der må jeg bare sige. Det 

er virkelig tiltrængt. 

Opgradering af Byens Hus så vi har et godt forankre foreningslivet og at være 

sammen (6 mio. kr.) 

Fodbold Fulton, vores seje skoletilbud gøres årligt i de kommende 3 år. 

Det var nogle af de aftalte budgetændringer og prioriteringer. Der er en masse andre 

detaljer som alle er velkomne til at spørge ind til, så vil jeg svare så hurtigt som 

muligt. 

Jeg anerkender, at vi er presset på omkostninger til specialtilbud til både børn og 

voksne og i forhold til den inkluderende skole. Det er et område, hvor jeg virkelig 

gerne ville mere, men også kender de budgetmæssige restriktioner. Vi er heldigvis 

mange i kommunalbestyrelsen der har et vågent øje på udviklingen her og gerne vil 

mere. 



4

Til gengæld er jeg glad for, at jeg har kunne bidrage til, at vi virkelig har sat en ny 

ambitiøs retning på den bæredygtige omstilling. Vi går en spændende tid i møde, og 

vi skal i gang med så mange samfundsomlægninger på kommunalt plan. 

Jeg deler borgmesterens opfattelse af de bespænd som der lægges ud for os i 

kommunerne fra statslig side når det kommer til den bære dygtige omstilling. Vi 

har været inde på eksempelvis finansieringsreglerne for spildevandsprojekter 

som er hul i hovedet. Jeg har dedikeret mange kræfter til at skabe forståelse i 

min folketingsgruppe for hvilke benspænd som bør sløjfes. 

Det bringer mig til en anden pointe, for selvom jeg værdsætter alle de 

konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, så står vi altså som 

kommune stærkest når vi har mange partier repræsenteret. For så kan vi også gå 

til partierne i Folketinget, når der er uhensigtsmæssigheder i den statslige 

lovgivning, der sætter rammer for kommunen. 

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. 

Forvaltningen 

Jeg vil gerne takke forvaltningen der på yderst kompetent vis har beregnet på 

partiernes budgetønsker, og som hver dag yder en god service overfor borgere. 

Jeg er dybt imponeret over jer. 

Og her til sidst vil jeg tilkendegive at Radikale Venstre anbefaler budgetforslaget 

til godkendelse. 
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