
 

 

ORDFØRER-TALE - BUDGET 23-24 
————————————————— 
 
 
*Historisk” er et slidt ord - osse i politik - men sandt er det - osse i 2022 - at 
vi lever i historiske tider! Der er krig i Europa, inflation som vi ikke har set 
i 40 år - og energi-krise, man skal være i min alder for at huske magen til… 
 
I den kontekst kan det virke lidt overdrevent at tale om en “historisk” 
budget-aftale her i Gentofte. Men - lidt haft osse ret - og sandt er det i 
hvert fald, at det er lykkes at lave en aftale, som bakkes op af 19 ud af 19 
her i Kommunal-bestyrelsen…inkl. Enhedslisten..!! Og DET er jo historisk… 
Velkommen til en ny virkelighed :-) 
 
En usædvanlig aftale - osse når man ser på timingen: Lige midt i en skov af 
valg-plakater, der varsler alt andet end enighed - osse selv om valget skulle 
føre til det, som i hvert fald vore radikale venner her i forsamlingen håber - 
nemlig en bred regering over midten.. det vil jeg nu se, før jeg tror 
det…apropos historisk… ;-) 
 
—— 
 
Vi har seføli alle en aktie i denne politiske succes - men ret skal være ret: 
den historiske enighed er først og fremmest borgmesterens fortjeneste.  
 
Michael - det er vel fair at kalde dette dit politiske svendestykke som ny 
borgmester - og det har du gjort godt: Til lykke med det! 
 
Og hvorfor er det så lykkedes? 
 
Jo - vel først og fremmest, fordi borgmesteren har været skarpt fokuseret 
på, at ALLE skulle kunne se sig selv i denne aftale - og det KAN alle..!! 
 
De ca 40 mio. - ud af et mange milliarder stort budget - der har været afsat til 
at rutte med, er spenderet politisk klogt. Mere om det - om lidt… 
 
Langt langt de fleste af pengene er jo som sædvanlig røget vestover - i 
form af udligning - så ja, skatten stiger, fordi ingen af os vil tage ansvar 
for de voldsomme nedskæringer i velfærden, som en halv milliard i 
ekstra-udligning uundgåeligt ville føre med sig… 
 
 
 



 

 

Resten af budgettet bruges jo på de lovmæssigt fastsatte poster - så, lad 
os være ærlige: Det er i småtingsafdelingen, når vi taler om det, der 
forhandles om.  
 
Alligevel kan vi glæde os over, at vi ikke - som i mange andre kommuner - 
er tvunget ud i en ubehagelig spare-øvelse… i en tid, hvor borgerne er 
spændt hårdt for; med voldsomme varme-regninger, helt vilde priser på 
fødevarer - og en fortsat galoperende inflation - trods stigende renter… 
 
——- 
 
Venstre har - som kommunens absolut mest påholdne parti - sikret os, at 
budgettet afspejler, at vi spænder livremmen ind… løbende.  
 
Osse dette to-års budget har som sin klare målsætning, at kommunen 
konstant SKAL være i gang med at effektivisere og skaffe økonomisk 
råderum på mindst 1 pct. af budgettet… Politisk er det sindsygt vigtigt..! 
 
—— 
 
I Venstre har vi jo givet et velfærds-løfte, så det giver for os fuldstændig 
mening, at det sociale område - børnehaverne, skolerne, de ældre og de 
psykisk syge - får et løft over en bred karm… Specielt er det glædeligt, at 
de helt uholdbare forhold for familier med udsatte børn nu forbedres - 
med penge til bedre hjælp og rådgivning… 
 
Om det fælles gods i øvrigt: Der satses stort på digital udvikling - og 
dejligt er det osse at se, at vi alle bakker op om en ambitiøs klima-plan 
med en 90 pct. CO2 -reduktion i 2030..! 
 
—— 
 
I Venstre gik vi til valg på flere el-ladestandere og mere ambitiøs energi-
renovering af de kommunale bygninger.  
 
Begge dele får et boost nu… 
 

- med 3 mio .kr. mere om året til renovering .. 
 

- og til de mange ny el-biler: Flere lyn-ladere, flere dedikerede parkerings-
pladser og lettere adgang får private aktører til at sætte el-ladere op på 
offentlig grund. Tak for det! 

 
 



 

 

Og nu, hvor vi er ved trafikken: Jeg har jo i snart en del år brokket mig over 
vejenes kvalitet her i kommunen.  
 
Med den nye aftale får vi - endelig - ikke bare løfter, men osse konkrete 
penge til at løfte vej-kvaliteten…for sket ikke at tale om fortovene, som 
virkelig stor overfor en ny storheds-tid… :-) 
 
En enkelt fin detalje: Der er aftalt en særlig “komfort”-undersøgelse - og 
en et forsøg i et område af kommunen - hvor vi gerne vil vise, at det faktisk 
KAN lade sig gøre at skabe en fin vej med ordentlig belægning… - sådan 
lidt ligesom de mange mange fine jyske veje, vi kan se, at vore skattekroner 
går til… ;-) 
 
—- 
 
Venstre er jo et internationalt orienteret parti - og vi har som bekendt stået 
i spidsen for at udvikle Gentofte internationalt - og at sikre, at kommunens 
9.000 udlændinge blir helt anderledes involveret og brugt positivt, som det 
store aktiv de er. Jeg stod derfor osse i spidsen for det særlige opgave-
udvalg, som barslede med en række ideer til at forbedre forholdene. 
 
I det nye budget går vi så skridtet videre - og har nu sikret midler til at 
arrangere et Mini-OL, som skal engagere både de lokale idrætsforeninger 
og de mange ex-pads - og munde ud i en International Dag - det vil ske i 
eftersommeren næste år eller forsommeren 2024. 
 
Og nu, hvor vi er ved kulturen: 
 
Det måske mest spændende tiltag i mange år er nu kommet på plads:  
The European Bauhaus - et stort anlagt kultur- og klima-projekt, lanceret 
af kommissionsformand Ursula von der Leyen - blir nu en realitet i Gentofte:  
 
Dansk Industri og mange af landets førende arkitekter, ingeniører og 
designere er allerede i gang med at se på, hvordan de store klima-ambitioner 
kan omsættes til at tænke fremtidens byer om, så klima-neutralitet rimer på 
lækker arkitektur og fedt total-design…  
 
Et nyt opgave-udvalg skal omsætte de store visioner til konkret politik - 
og gøre Gentofte til Danmarks første Bauhaus-blå-stemplede kommune… 
 
Det lover - kort sagt - rigtig godt for Gentofte - i en ellers svær tid.  
2023-budgettet er ambitiøst - som det skal være for en velstående 
kommune, der skal vise vejen.  
 



 

 

Det er så - i parantes bemærket - osse forudsætningen for, at Gentofte 
kan få forbedret sit image - og sikre sig bedre opbakning på Christiansborg. 
Og DET er igen forudsætningen for ikke at blive pelset økonomisk 
gennem en helt urimelig udligning i fremtiden… 
 
Tak til alle - for at have ydet jeres bidrag til den store opgave! 
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