Lars Abels talepapir
2. behandling af Gladsaxe Byråds budget for 2018-2021
Et socialt og økonomisk ansvarligt budget
Det budget, vi i dag tager stilling til, er både et socialt og et økonomisk ansvarligt budget.
Jeg vil gerne slå fast, at de sociale elementer er helt afgørende for Det konservative Folkeparti.
Som konservativ er jeg også tilfreds med, at det har været muligt at fastholde Gladsaxe på listen over de 10
kommuner i landet med den laveste skatteprocent. Vi er som konservative tilhængere af ansvarlige
skattelettelser.
Skattelettelser må imidlertid ikke forringe kernevelfærden, f.eks. hverdagen for ældre, syge og
handicappede, børnenes hverdag i dagtilbud og ikke mindst i skolerne - for blot at markere nogle af vore
vigtige velfærdsområder. Det er de områder, der gør, at vi hænger sammen som samfund.
En sund kommune med en lav skat og ordentlig velfærd forudsætter også, at erhvervslivet har gode
forhold. I Gladsaxe fører vi en aktiv erhvervspolitik – vi kan godt arbejde endnu mere med den på politisk
plan – det er vigtigt at føre en direkte dialog mellem politikerne og erhvervsfolkene i virksomhederne. Vi
ser også her nedsættelsen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme igen i år, som et vigtigt signal om, at
vi ønsker gode vilkår for virksomhederne. Måske lykkes det også som aftalt at nedsætte dækningsafgiften i
2019 – det tror jeg på bliver en realitet. Dermed har vi i årene siden 2014 nedsat dækningsafgiften med
samlet 1,0 promille, fra 10,0 til 9,0. Uden erhvervsliv, ingen velfærd. Virksomhederne bidrager økonomisk
og ikke mindst med gode arbejdspladser.
Nedsættelsen af kommuneskatten fra 24,1 i 2013 og til nu 23,7 i 2018 er udtryk for en god og fornuftig
udvikling. Et lavt skatteniveau er vigtigt for at tiltrække borgere og sikre et sundt skattegrundlag, som kan
være med til at finansiere den velfærd, som vi alle ønsker, og som der er behov for. Vi skal hjælpe der, hvor
der er brug for det. Der skal være balance i tingene – også social balance. Vi oplever, at der er denne
balance i budgettet.
Vi er altid klar til at se på andre muligheder f.eks. effektiviseringer i den kommunale forvaltning, smartere
måder at gøre tingene på. Forvaltningen har også i år fremlagt forslag til effektiviseringer. Det er vigtigt at vi
fortsætter med det. Vi skal også blive endnu bedre til det. Jeg ser frem til, at vi snart får mulighed for at
læse konklusionerne af den analyse, som er undervejs om den kommunale administration. Vi skal være klar
til at tilpasse vores organisation, bl.a. via den strategiske pulje hertil. Generelt bør vi fokusere mere på
mulighederne for øget afbureaukratisering og regelforenkling i samarbejde med vore medarbejdere.
Gladsaxe skal være blandt de bedst drevne kommuner rent administrativt i landet.
Vi skal investere i fremtidens velfærd
Vi har igennem mange år arbejdet ud fra ønsket om at investere i fremtiden. Vi skal være forsigtige med
blot at holde fast i og ”reparere” på fortiden. Vores dagtilbudsstrategi er et godt eksempel på det. Samme
langsigtet investeringsprincip skal vi også bruge på de andre vigtige velfærdsområder. Og vi har brug for
det. Vi bruger allerede mange penge på vort skolevæsen. Når vi snart modtager den længe ventede
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analysen af vore folkeskolers bygningsmæssige rammer, står vi overfor at skulle fortage et
prioriteringsarbejde af dimensioner. Vi har adskillige skoler med tilfredsstillende fysiske rammer, men vi har
også nogle, hvor der virkelig er plads til forbedring – for nu at være lidt ”beskeden”. Den pulje på 250
mio.kr., vi har skubbet foran os i budgettet nu et par år, rækker ikke, så vi når i mål, når vi også skal leve op
til de pædagogiske ønsker, vi har lagt ind i vores proces med pejlemærkerne i Fremtidens Skole. de 250
mio. kr. er afsat til alle skolerne tilsammen. Her forestår der en stor og vigtig opgave for byrådet. Vi er som
konservative klar til at deltage aktivt og konstruktivt i den proces. Det skylder vi børnene – og deres
forældre. Til gengæld har vi jo allerede – og den beslutning er jeg meget glad for vi traf – investeret mange
penge f.eks. i købet af UCC Blågård. Det er en vigtig og god beslutning. Men andre steder er der nødlidende
undervisningsrammer, bl.a. den gamle del af Søborg Skole – det er ingen vist i tvivl om. Vi skal videre. Det
kan ikke vente. Vi er parate.
Vi er også med i investeringsplanerne for det nye sundhedshus, og evt. beskæftigelsesområdet, måske på
Fremtidsvej. Vi ser frem til borgmesterens oplæg. Vi havde allerhelst set, at Gladsaxe Politi fortsat
arbejdede i og ud fra Gladsaxe, men en så vigtig lokalisering og bygning finder vi på sigt er en rigtig
investering, nu da Politiet flyttede ud.
Vi synes det var en rigtig beslutning, da vi besluttede os for arbejdet med det nye, tværfaglige
sundhedshus. Gladsaxe tager ansvar for vores borgere. Den opgaveglidning, vi oplever fra Region til
kommune, skal vi være parate til at påtage os. For borgernes skyld. Det bliver helt sikkert en god og
ansvarlig investering. Der skal være let adgang til sundhed og forebyggelse for borgerne i Gladsaxe.
Også på området idræt og sundhed har vi mange spændende opgaver foran os. Det er vigtigt at vi også her
tager investeringsfilosofien til os og laver en langsigtet investeringsplan for de mange til dels nedslidte
(eller i hvert fald ældre), måske nødlidende idrætsfaciliteter, vi har, men også for de fremtidige behov for
faciliteter, facilitetsanalysen har vist os. Vi afventer aktuelt analysen omkring Gladsaxe Skøjtehal.
Nogen vil nok sige, at alle disse ting får vi jo ikke med det budget, vi har på bordet. Men vi er godt på vej. Vi
udnytter i hvert fald de økonomiske rammer, vi har til rådighed på en god og grundig måde. Der er balance i
tingene, og vi skal kunne skabe et fremtidigt råderum, som giver os mulighed for at træffe nye beslutninger,
der kan være med til at sikre den vækstdagsorden, vi har sat.
Ved første behandling sagde jeg, at det var vigtigt at få gjort mange af de opgaver færdige, som vi allerede
har i gang, før vi sætter for mange nye opgaver i gang. Sådan må det nu en gang være.
Dagligdagens velfærd skal styrkes
Investeringer i nye og ændrede rammer skal helst være med til at sikre, at vi på driftssiden skaber et
økonomisk råderum, der giver bedre plads til at styrke dagligdagens velfærd. Det har vi råd til – og det skal
vi have råd til. Vores sociale indsats skal styrke det enkelte menneske. Vi har pligt til at sikre de mest
udsatte mennesker den nødvendige hjælp, pleje og omsorg, der skal danne grundlag for en mere tryg,
værdig og meningsfuld tilværelse i hverdagen.
En målrettet, tidlig og forebyggende indsats for at forhindre at børn og unge bliver socialt udsatte,
indsatsen for de sårbare unge, er vigtig. En målrettet indsat for at hjælp de mennesker, der i dag er tvunget
til at sove på gaden, er vigtigt. En målrettet indsats for at hjælpe mennesker med psykiske lidelser, er vigtig.
Til gengæld skal vi også yde en aktiv indsats for at sikre, at kontanthjælpsmodtagere, indvandrere og
flygtning hurtigst muligt løftes ud af passiv forsørgelse og i stedet kommer i arbejde. Alle jobparate skal i
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beskæftigelse, herunder også gerne i utraditionelle job. Det er også vigtige elementer i det budget, vi
vedtager i dag.
Vi skal sikre en værdig ældrepleje, hvor vi udviser respekt for den enkelte. Der er et stærkt fokus på
kvalitetsstandarderne på ældreområdet. Ældreindsatsen skal altid tage udgangspunkt i og tilpasses den
enkelte borgers behov og sikre størst mulig valgfrihed. Og vi skal være grundige, nå vi udliciterer
plejeopgaver til private. Jeg er stolt over den politik, vi har formuleret for tidlig opsporing og sikring af den
nødvendige støtte til demensramte og deres pårørende. Den indsats skal vi hele tiden forfølge. Og så ser vi
også konstant på mulighederne for i den enkelte borgers interesse at gøre brug af velfærdsteknologi, så vi
kan frigøre ”varme hænder” og sikre et godt arbejdsmiljø. Det skylder vi vore ældre og svage.
For et grønt Gladsaxe
Jeg vil gerne kvittere for de foreløbig små tiltag, der med dette budget tages, for at udvikle ”Vores Grønne
Gladsaxe”. Vi får snart lejlighed til at drøfte den grønne strategi i byrådet. I forlængelse af
Kommuneplanens fokus på den enkelte boligområders værdier er det vigtigt, at vi virkelig får ”malet byen
grøn” (i overført betydning). Vi får endelig gjort klar til at kunne åbne Buddinge Batteri. Da vi fornyeligt på
Kulturens vælgermøde blev spurgt, om der er én ting, vi vil huskes for i den kommende valgperiode, så
svarede jeg, at jeg ønsker og tror på, at vi får renoveret og aktiveret alle vore militære anlæg. Der ligger en
guldgruppe af rekreative muligheder på vore forte, både Gladsaxe og især Bagsværd Fort og batterierne.
Der sættes penge af til flere træer og bynatur. Det er helt fint. Men den rigtige træpolitik må vi desværre
vente med at formulere til ”Vores Grønne Gladsaxe” går i luften. Og det spændende oplæg er jo nu på vej
igennem det politiske system. Vi får brug for det – det fremgår af en senere sag på dagsordenen i aften. Vi
risikerer at miste sammenhængskraften i Gladsaxe pga. de mange motorveje, S-togslinjer, sporvognslinjer
osv. – de mange trafikale barrierer, som truer vores sammenhængskraft som et lokalsamfund, hvor
borgerne kan komme hinanden ved. Her skal vi forstå at fastholde, udvikle, skabe en grøn kommune. Det vil
være sundt for os alle og påvirker hvert enkelt menneskes humør, når vi færdes på gader og stræder.
Der er brug for at investere i et grønt Gladsaxe. Det kan også medvirke til at give nye og forbedre
rammerne for vore mange lokale ildsjæle i foreningerne, som har behov for at have gode omgivelser og
faciliteter til deres mange aktiviteter. Dem kan vi heller ikke undvære.
Tak til alle samarbejdspartnere i forbindelse med det nye budget. Vi glæder os til at tage fat på de mange
udfordringer, opgaver og aktiviteter. Sammen med borgerne – og sammen med jer her i byrådet.
Konservative tager gerne medansvar for udviklingen i Gladsaxe – nu, i morgen og i fremtiden.

3

