
ORDFØRER-TALE - BUDGET 21
———————————————- 
 
 
Det er - som sagt af andre før mig - underlige tider, vi lever i…og derfor er også 
Gentofte Kommunes budget selvfølgelig præget af to store - og meget forskellige - 
begivenheder, nemlig Corona-epidemien og Udlignings-reformen…
 
Jeg skal vende tilbage til begge dele om lidt…
 
———— 
 
Indledningsvis vil jeg gerne begynde med at takke… borgmesteren, hans 
partigruppe og de øvrige forligspartier bag budgettet… for det tætte og 
konstruktive samarbejde, som Venstre og jeg har oplevet i hele processen, som 
leder op til dagen i dag.
 
Nu er det i sagens natur svært at sammenligne den politiske situation i Gentofte 
med mange - ja, nogen - andre kommuner i dette land… 13 ud af 19 mandater kan 
jo trumfe ethvert nok så legitimt argument… :-) …
 
Men - ikke desto mindre har jeg/vi oplevet jeg en fin forståelse og oprigtig 
samarbejdsvilje fra den konservative flertals side - især når det gælder særlige 
ønsker på enkeltområder i budgettet…
 
Det er vel fair at sige, at borgmesterens ambition om den bredest mulige aftale har 
været ledetråden i forhandlingerne - og skabt et fornuftigt manøvre-rum for alle 
interesserede parter…
 
Derfor kan vi i dag vedtage et budget og en aftale, der - osse i 2021 og 2022 - vil 
sikre denne kommune…
 
…en fornuftig økonomi,
…en fornuftig skatteprocent (den kommer jeg til) - og ikke mindst
… et uændret højt service-niveau samt fortsat solide anlægs-planer…
 
————————— 
 
Mens vi lige er ved anlæg - ja, så har Venstre haft fokus et fortsat solidt anlægs-
budget, hvor der er råd til at forbedre kvaliteten af vore veje. Der fremrykkes 
nu penge til dette års budget — og sikres “friske penge” til 21-budgettet.
 
Vejkvaliteten er nemlig - efter vores og mange borgeres mening - ikke god nok - 
og ud over flere penge - går vi nu i gang med at kigge på en ny, flerårig vej-
strategi…



 
….hvor det ikke er nok, at vejene teknisk kan siges at være OK, men at vi NU - som 
Gentofte-borgere - kan få veje, som faktisk osse OPLEVES som GODE, FLOTTE, 
belagt med moderne, grøn og lydsvag asfalt… sådan som man kan opleve det i …. 
Ja, JYLLAND…hvor de jo formøbler vores skatte-kroner på det…
 
På samme måde er vores enestående arkitektoniske arv i denne kommune - vore 
mange flotte bevaringsværdige huse og haver - osse sikret penge i de kommende år.
 
Vi har i Venstre ledet arbejdet i det særlige Arkitektur-udvalg med en langsigtet 
strategi. Dette, for at det, der kendetegner denne kommune og gør den så sindsygt 
attraktiv, også på længere sigt, ikke glemmes - midt i den forståelige fokus på social 
tryghed.
 
Endelig vil jeg osse fremhæve det succesfulde arbejde med at sikre de 9.000 
expads - udlændige her i kommunen - en langt mere central rolle som borgere.
 
På vores opfordring nedsatte man sidste år et opgaveudvalg, som har fundet en 
lang række ideer til at udnytte den enorme ekstra ressourcer, som de mange 
veluddannede og ivrige udlændinge kan bidrage med - hvis vi altså som kommune 
forstår at række ud.
 
Lige nu arbejder vi bl.a. med at se på mulighederne for et Mini-OL, hvor klubber 
og idrætsforeninger er tiltænkt en ledende rolle - og som har potentialet til at blive 
RIGTIG STORT…
 
—————- 
 
På de store, traditionelle udgiftskrævende områder, har det for os i Venstre været 
vigtigt, at vi - midt i en svær tid med galopperende Coronas-smitte og pres på 
sundhed- og ældre-plejen — kan fastholde trygheden for borgerne!
 
Borgere i Gentofte skal vide, hvad de får..!
 
Sådan må det være, når man er kendetegnet ved at tro på gode borgerlige dyder som 
frihed under ansvar, enhver svarer sit, en vis klædelighed påholdenhed, når det 
handler om offentlige udgifter - og sidst men ikke mindst; en tiltro til, at 
politikerne er til at stole på… men her kan det jo være, at jeg bevæger mig ud til 
kanten af min godtroenhed :-)
 
Derfor har vi været budgettet igennem med en tættekam - og fundet 
administrative besparelser for 40 mio. kr. - det er et pænt højt tal..!
 
Fra tid til anden blir jeg spurgt, om ikke vi kan spare mere..?
 



Jo, man kan jo, hvad man vil …
 
…men jeg må sige, at denne kommune er ualmindelig veldrevet - og de mange 
tiltag på områder som børnehaver, skoler, unge-projekter og ældre-pleje er - taget 
hver for sig - legitimeret af helt forståelige behov - og som oftest drevet af borger-
ønsker, formuleret i de mange opgave-udvalg, som løbende arbejder med, hvordan 
vi sikrer en bedre kommune…
 
Dette løfte dog: I Venstre er vi påholdende, græsende til det nærige, så vi har i 
budgetaftalen sikret os, at arbejdet med effektivisering fortsætter ufortrødent - 
så vi osse i de kommende år finder de “gode” besparelser, der sikrer, at så mange 
penge, som muligt, forbliver i borgernes lommer… :-)
 
Og det bringer mig naturligt til “elefanten i rummet” - den forkætrede udlignings-
reform.
 
1. Man kan sige mange ting om kommunal i udligning - men den er kommet for at 
blive! Man finder ingen politikere på Christiansborg, som IKKE støtter en 
kommunal udligning, som redskab til at sikre større lighed i Danmark.
 
2. Der er vel osse meget bred enighed om, at Danmark de senere år er trukket 
stadig mere skævt - mest på grund af skiftende demografi.
 
3. Endelig er der osse enighed om, at de eksisterende regler er aldeles uforståelige 
- vi er endt i en jungle af sær-regler og skjulte rabatter, pakket ind i en skov af 
“særlige kriterier”, som kun en håndfuld mennesker i dette land, borgmestrene 
inklusive, kan forstå (Hans Toft er i øvrigt een af den håndfuld ;-) )
 
DERFOR har det givet god mening at lave en reform - og derfor er Venstre som 
DKs store borgmester-parti gået med… osse for at forhindre Venstrefløjs-
ulykker…
 
Er reformen så endt lykkeligt for Gentofte?
 
SLET IKKE..! Det har på mange måder været et forfærdeligt forløb, hvor 
Gentofte - ganske urimeligt - er blevet udskammet og gjort til en helt forventelig 
skurk i et rødt Robin Hood-drama.
 
På et tidspunkt stod vi - pga den særlige statslige straf, som udløses, hvis man vil 
dække sit udlignings-tab via skatteforhøjelser - til at skulle betale over en milliard 
kroner ekstra over fire år.
  
Heldigvis - og ikke mindst takket være en stor indsats fra borgmesteren og alle 
os bag budget-forliget - er denne regning nu barberet ned til det halve.
 



I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve Venstres forhandler, Sophie Løhde, for 
hendes lydhørhed overfor vore argumenter, der var med til - på et kritisk tidspunkt 
- at få overbevist Finansministeren om, at der her skulle rettes op på en rent ud sagt 
vanvittig straffeaktion…
 
At vi er endt med en udlignings-reform, hvor Gentofte kommer til at betale en stor 
part - og at vi derfor nu kigger på en skatteforhøjelse på 1,84 procent over de 
næste fire år - ja, det er altså ikke rart, men på mange måder forventeligt. Og det 
kunne faktisk nemt være endt MEGET VÆRRE….
 
Jeg tror personligt, at vi som kommune - på længere sigt - har brug for en ENDNU 
større, pædagogisk indsats for at få forklaret Christiansborg-politikerne, at vi ikke 
er “rige svin”, som kan plukkes hver gang, resten af Danmark fattes penge…
 
———- 
 
Men - tilbage til vores bugdet: Alt i alt - osse iregnet udligning og Corona - syns jeg 
derfor, at vi er landet ganske fornuftigt med 21-budgettet. Og Venstre kan derfor 
tilslutte sig aftalen…
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