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Konservative er borgerlig garant
for social velfærd i Gladsaxe
Skatten
nedsættes med
0,1 fra 2017

Vi kæmper for, at der ikke sker forringelser i social-, sundheds- og handicappolitikken i de
forestående budgetforhandlinger. Klimaforbedringer kan betale sig og skal fortsat i fokus.

I den sidste ende handler
budgetforhandlingerne også om,
at byrådet skal være med til at
understøtte borgernes livskvalitet.

specialiserede sygehusvæsen
præget af øget aktivitet, kortere
indlæggelser og mere ambulant
aktivitet.

Det nære sundhedsvæsen er i
stærk udvikling i disse år. Der
kommer flere ældre medicinske
patienter og flere med kronisk
sygdom. Der er også et ændret
aktivitetsmønster i det

Rapporten anbefaler bl.a., at der
afsættes en pulje på 5 mio. kr., så vi
kommer til at leve op til de faglige
anbefalinger i den nye handleplan
for den ældre medicinske patient.
Det er et helt centralt punkt.

Sidste år fik Det konservative
Folkeparti et klart og tydeligt
fingeraftryk i budgetforliget,
nemlig en analyse af hele det
primære sundhedsområde.

Vi er meget tilfredse med den
grundige analyse. Men vi skal også
finde de nødvendige økonomiske
ressourcer til at følge op på
anbefalingerne. Det vil vi slås for!

Gladsaxe Byråd aftalte sidste
år, at indkomstskatteprocenten
skulle nedsættes med 0,1 fra
2017 og frem, såfremt økonomien fortsat er god. Det var en
god beslutning. Borgmesteren
har netop bekræftet, at forudsætningerne er opfyldt. Derfor
skal nedsættelsen nu effektueres.

Dækningsbidraget
skal også ned
Vi ser dog også gerne, at
der sker en nedsættelse
af virksomhedernes
dækningsafgift. Vi har brug
for at kunne fastholde og
tiltrække nye virksomheder
til vore erhvervsområder.
Samtidig kommer der flere
nye store boligområder. Vi
skal leve af vækst og udvikling
– af nye boliger og flere
gode arbejdspladser. Det vil
styrke kommunekassen. Vi
ser en nedsat dækningsafgift
som et nøglepunkt i denne
vækststrategi.

For samarbejde og bedre resultater i Gladsaxe
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Mennesker først
de ældre, hvor byrådet har vedtaget en
værdighedspolitik, jeg som konservativ
politiker står fuldt og helt bag. Vi vil
investere i de unge, i børnefamilierne
og give gode fritidstilbud også til de
erhvervsaktive, som i realiteten er dem,
der bidrager mest rent økonomisk.

Lars Abel, 2. viceborgmester,
Konservativt medlem af Gladsaxe Byråd

Sammenhæng i den enkeltes hverdag
Der skal være sammenhæng i hvert
enkelt menneskes hverdag. Byrådet –
kommunen – skal skabe rammen for, at
den enkelte kan indrette sin dagligdag
så frit som muligt og med mulighed for
at trække på de velfærdsgoder, vi har et
fælles ansvar for.

Udfordringerne ligger i detaljen. Vi har en
så høj fart på udviklingen i Gladsaxe, at
vi skal passe på, at vi får løst de opgaver,
vi allerede har sat i gang, på en ordentlig
måde. Udfordringen er også en udfordring
for de politiske partier, som alle skal passe
på og undgå overbud. Vi har hver især
som politikere mange nye ting, vi gerne
Udgangspunktet er en kommune i fortsat vil have sat på dagsordenen. Men det er
vækst. Flere borgere flytter ind i Gladsaxe, også tiden at tænke tilbage og samle op
på de mange opgaver, vi reelt har aftalt
som vokser til ca. 70.000 indbyggere
igangsat eller løst ved de senere års
frem mod 2020. Samtidig får vi flere
budgetaftaler. Mange af disse skal rulles
arbejdspladser, nye virksomheder i
videre. Vi har skabt forventninger, som
kommunen.
endnu ikke er indfriet, og som kræver nye
investeringer, førend de kan realiseres.
Sammenhængen mellem bolig og job
Vi har naturligvis også nye ting, som vi
er helt afgørende for en sund økonomi.
ønsker gennemført. Men der er brug for
Vi sætter ekstras fokus på at sikre
eftertanke og refleksion.
beskæftigelsen i vores kommune. Et
sundt arbejdsmarked er en nødvendig
forudsætning. Vi skal sørge for at alle, der I forhandlingerne vil konservative
kan, får mulighed for at være i arbejde og fokusere på, hvordan vi faktisk kommer til
at gennemføre de overordnede politiske
helst er selvforsørgende.
beslutninger, og hvordan borgerne, som
berøres af dem, kommer til at opleve
Vi skal levere velfærd
byrådets beslutninger. Det er vigtigt,
Trods behovet for yderligere
at borgerne forstår, hvad det er, vi har
effektivisering, skal vi fortsat levere
besluttet, og at det opleves positivt.
velfærd. De svageste står forrest, f.eks.
Der er gode takter i det udspil, som
borgmester Karin Søjberg Holst har
præsenteret os for ved starten af årets
budgetforhandlinger. I de kommende uger
vil Det konservative Folkeparti være med
til at sætte menneskene i Gladsaxe øverst
på prioriteringslisten.

Ejendomsskatterne er
Folketingets ansvar
Boligskatterne har den absolutte topprioritet for Konservative i Folketinget
i efteråret, når der skal forhandles
2025-plan og finanslov. Selv om det
er kommunerne, der formelt opkræver grundskylden, så sender vi
alle pengene videre direkte til staten.
Vil vi nedsætte grundskyldspromillen
yderligere, skal vi selv spare pengene i
kommunens eget budget og sende dem
videre til staten også.
”Vi er her for at sætte fokus på de helt,
helt urimelige boligskatter. Det er Danmarks mest utrygskabende skat,” siger
Søren Pape Poulsen, formand for Det
konservative Folkeparti. ”Det er ikke
rimeligt, at man skal betale skat for at
få lov til at bo i sit eget hjem, som man
har købt og betalt”.

”Virkeligheden er, at danskernes boligskat om kort tid vil være fordoblet siden
2001. På trods af at vi jo taler om, at
vi har et skattestop,” siger Pape. ”Det
rammer landets mere end 2,1 millioner
boligejere. Det rammer dem hårdt,
og boligskatterne er blevet systemets
dejligt belejrende måde at malke danskerne på.”
Konservatives ambition er helt at afskaffe boligskatterne, men det er Søren
Pape Poulsen godt klar over, nok bliver
en for stor mundfuld at få igennem
dette efterår. Derfor har Konservative
opstillet to krav, der skal være opfyldt,
hvis regeringen vil have Konservative med. For det første skal det være
billigere at være boligejer, end der er
lagt op til i dag, og for det andet skal
der komme et simplere system med en
enklere opkrævning.

Gladsaxe har behov for specifikt fokus på talenter og et innovativt iværksættermiljø
Vi har behov for at opsøge flyvefærdige vækstvirksomheder og bidrage til at styrke mulighederne for, at små
videnbaserede vækstvirksomheder kan etablere sig også i Gladsaxe. Ifølge erhvervspolitikken ønsker vi at tilbyde de
bedst mulige rammebetingelser for, at virksomhederne kan udvikle og fremstille fremtidens produkter og serviceydelser.
Et frodigt talent- og iværksættermiljø er eksistensgrundlaget for de virksomheder, vi ønsker at huse. DTU – Danmarks
Tekniske Universitet – i Lyngby og Ballerup udgør et erhvervs- og vækstcenter i Loop City, som Gladsaxe er en naturlig
del af, og rummer mange fremtidsorienterede uddannelsesfelter. Et samarbejde med DTU kan bidrage til at udvikle
inkubationsmiljøer på vore skoler og uddannelsesinstitutioner med fokus på at styrke samarbejdet med de lokale
virksomheder.
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