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Enhedslisten takker Kasper Thorlak som er den økonomimedarbejder der har pisket rundt til
diverse forvaltninger for at finde svar på Enhedslistens mange spørgsmål til budgettet. Nogle svar
var lettere at få end andre – men sådan er det jo!
Igen i år var der ingen åbne forhandlinger eller dialog omkring budgetlægningen og
budgetprioriteringerne, her i kommunalbestyrelsen – men det er jo ingen skam at blive væk når
man ikke inviteres 
2 af de 3 partier repræsenteret i Gentofte Kommune skulle aflevere ændringsforslag til budgettet
20. september.
De forenede konservative havde jo lavet deres budget for en to årig periode allerede sidste år.
Der er flere forhold i det notat som vi modtog fra de forenede konservative 4. oktober, hvor
Enhedslisten sagtens kan genkende og se hvor inspirationen kommer fra. Dejligt at der er kommet
et øget fokus på indkøbspolitikken og fremover skal være fokus på både etik og uddannelseskrav –
præcis som Enhedslisten foreslår.
Det er vi selvfølgelig umådelig glade for – selvfølgelig ikke i forhold til at der er forskellige
tidsfrister for de 3 partier vi har her i Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse, men det vil vi ikke
bruge tid og kræfter på.
Men nu vi er ved det, vil Enhedslisten takke de forenede Konservative for endelig at have lyttet til
borgernes modstand om at bygge boliger midt i Sportsparken. Vi opfordrer selvfølgelig borgerne
til at huske, hvilke argumenter de forskellige fraktioner i de forenede konservative gennem 2 et
halvt år har brugt og hvordan det lige var med deres borgerinddragelse i den forbindelse.

Tilbage til budgettet
Gentofte Kommune er ikke kun en kommune der har en god økonomi, vi har også en stor
socialkapital, hvor civilsamfundet løfter mange opgaver sammen og har lyst til at bidrage med
mere.
Der er råd til forbedringer på mange vigtige områder.
Derfor har Enhedslisten fokuseret på at udvide og udvikle demokratiet i Gentofte, for reelt at
involvere borgerne i de politiske beslutninger.
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Enhedslisten mener der bør etableres lokalråd og udvikles en samskabelsespolitik. Bibliotekerne
kan som udgangspunkt anvendes som medborgerhuse, hvor borgerne kan mødes om fælles
aktiviteter – fælles spisning, møder, fester og lignende – og husene skal selvfølgelig udvikles i
samarbejde med borgerne i kommunen.
Unge i Gentofte skal have mere end en bus. Der skal reelt lyttes til de unge i Gentofte og der skal
være rammer og muligheder for aktivt at deltage i udviklingen af ungdomsmiljøet i Gentofte.
Derfor foreslår Enhedslisten at der etableres ungdomsråd hvor unge selv kan udvikle input til
kommunalpolitikken.
Ventelisterne til ungdomsboliger voksede jo 210 % på et kommunalbestyrelsesmøde – dog uden
dokumentation, men vi har et behov for at udvide tilbuddet om ungdomsboliger. Det kan vi gøre
fleksibelt, kreativt og til gavn for de unge.
Kommunalbestyrelsen skal udvides fra 19 – 25 medlemmer, så vi kan fremme den politiske
diversitet og mangfoldighed, der er nødvendig i et velfungerende demokrati.
Og selvfølgelig skal Gentofte Kommune snarest muligt have etableret livestreaming af
kommunalbestyrelsesmøderne i stedet for den gammeldags og dårlige kvalitet af lydoptagelser,
der for nuværende praktiseres. Det vil give mulighed for et langt større engagement i det
kommunalpolitiske arbejde – trods en travl hverdag.
Skolerne har været igennem massive forandringsprocesser grundet et regeringsindgreb og en
lockout der dannede basis for en ny folkeskolereform. Jeg vil undlade at komme nærmere ind på,
hvordan den lockout blev orkestreret af den socialdemokratiske regering.
Her i Gentofte krydrede flertallet så implementeringsfasen med ”Synlig lærings” konceptet, som
har kostet det hvide snit – uden at der blev tilført flere midler til udførelse af kerneopgaven –
forberedelse og undervisning af vores børn!
Lærere og pædagoger har brug for mere tid og mere tid, er flere ressourcer – altså skal der
ansættes flere lærere.
Enhedslisten mener at kommunens folkeskoler har været fantastiske og vi takker for at personalet
har holdt ud.
Vi mener også at folkeskolerne skal være forældrenes første valg og derfor skal vi selvfølgelig have
fokus på hvordan økonomien er til folkeskolerne. I forhold til sammenlignelige kommuner –
eksempelvis Frederiksberg – ligger Gentofte Kommune 5.727 kroner lavere med
undervisningsudgifter til 6- 16 årige elever og udgifterne til privatskoler er støt stigende.

Side 3 af 5

Daginstitutionerne har, som skolerne, været hårdt ramt efter den såkaldte ”potentialejagt” og
Enhedslisten er dybt rystede efter at have læst rapporten fra BUPL.
Det er fint at stille politiske krav til daginstitutionerne– men der skal ressourcer med – og det er
ikke en iPad vi tænker på i den forbindelse. Der skal ansættes flere faguddannede pædagoger og
besparelserne fra ”potentialejagten” skal rulles tilbage.
Besparelserne på Dagplejen som sneg sig ind i de forenede konservatives budget sidste år – skal
selvfølgelig også rulles tilbage.
Dagtilbudsreformen er på mange måder en reform der til fulde lever op til New Public
Manegements fortolkning af en reform. Her vil vi opfordre borgerne i Gentofte til at nærlæse de
forenede konservatives notat som de sendte ud 14 dage efter oppositionen afleverede deres
forslag til budget. Som med dagplejen sidste år, har det forslag der står her, heller ikke været
politisk drøftet i udvalg.
Det er vigtigt hvordan man stemmer til november, hvis man vil være med i borgernes Gentofte.

Familiecentret skal ikke købe dyre ydelser – ressourcerne skal i stedet tilføres familiecentret så
tilbuddet til familier med behov for hjælp og støtte hurtigere kan modtage det der er brug for i
den enkelte familie.
Danmark har været ramt af et NPM reform mareridt siden 2001, som har medført store
konsekvenser for mennesker der er ramt af disse reformer – også her i Gentofte.
Derfor har Enhedslisten ekstra fokus på denne målgruppe. Gentofte kommune skal gå forrest i at
ændre retorikken og behandlingen af mennesker ramt af denne og tidligere regeringers asociale
reformer. Disse reformer rammer desværre også kønsmæssigt skævt og derfor skal der sættes
ekstra ressourcer ind for at rette op på dette – både økonomisk og politisk!

Der skal etableres en kommunal virksomhed der har til formål at forsyne Gentofte kommune med
varer og tjenesteydelser, hvor mennesker ramt af kontanthjælpsreform, kontanthjælpsloft,
integrationsydelse og 225 timers reglen kan ansættes i ordinære job.
Mange syge borgere er på grund af de nationale reformer endt på kontanthjælp og flyttes rundt i
systemet i nyttesløse ressourceforløb, hvor begrebet anden aktør – uden for det kommunale regi,
har snablen godt nede i den kommunale kasse. Enhedslisten har borgeren i fokus og foreslår at der
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ansættes flere socialrådgivere, der kan sikre at antallet af sager nedbringes så sagsantallet
matcher Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger - og borgerne kan få de rigtige tilbud fra start
af. Borgere med psykiske og fysiske lidelser revisiteres så de kan komme på førtidspension i stedet
for at fastholdes i kontanthjælpssystemet.
Gentofte Kommune skal og bør have fokus på det boligpolitiske område, så vi ikke skal ud i flere
hovsa løsninger som den med sportsparken, der heldigvis blev trukket tilbage. I boligpolitikken skal
der også ind tænkes rummelige boliger til mennesker der er eller har været hjemløse – da denne
problematik desværre er stigende – igen relateret til de nationale asociale reformer. Ligeledes skal
der etableres ordentlige og anstændige midlertidige boliger til de mennesker vi giver ly for krig,
sult og undertrykkelse her i Gentofte. Forholdene på både Hospitalsvej og Hellerupvej kan vi ikke
være bekendt at byde borgere der skal integreres i det danske samfund!

Gentofte kommune bør generelt have et langt større fokus på FN`s verdensmål vedtaget i
september 2015.
Afskaf fattigdom plus et langt større fokus på klima og miljø.
Klimaindsatsen i Gentofte trænger i den grad til at udarbejde en ambitiøs klimaplan, der kan gøre
Gentofte CO2 fri i 2028.
Flere solceller, investering i vindmøller og andre alternative energiformer – og et øget fokus på at
vi er en kystkommune. Borgerne skal have adgang til hele kysten – og Enhedslisten foreslår at der
iværksættes undersøgelser omkring muligheden for at etablere en strandpromenade og strandsti
fra Hellerup strand til Charlottenlund Strandpark. Kommunens strande præges for meget af gener
som følge af rådden tang.
Kyststi og strandpromenade skal ses i sammenhængen med Gentoftes muligheder for at udvikle
sig.
På kulturområdet foreslår Enhedslisten at Gentofte Kommune her og nu lejer alle ledige lokaler på
Charlottenlund Slot og desuden lejer Maskinhuset og Vognporten i Slotsparken.

Side 5 af 5

Enhedslisten har ærgret sig meget over den tåbelige au-pair krig, de forenede konservative har
haft med staten, som gjorde at vi ikke fik lejet hele slottet da Slots og kulturstyrelsen tilbød
Gentofte Kommune dette.
Enhedslisten er et knald rødt og reelt grønt parti – hvilket vores forslag til budgettet også viser. Vi
forholder os til udviklingen af Gentofte Kommune som en fortsat ressourcestærk kommune der
tør og bør gå forrest – Også i forhold til den centralisering og kontrol der ligger implicit budgetlov
og finanspagt.
Enhedslisten ønsker de forenede konservative et godt kommunalvalg og opfordrer borgerne i
Gentofte til at bryde med blokpolitikken og stemme på partier der er for den åbne dialog og har
visioner for udviklingen samt fremtidssikringen af Gentofte Kommune.

