
Enhedslistens budgettale til budget 2021

Det har været et mærkeligt år på mange planer! 

I Enhedslisten vil vi aldrig nogensinde mere tage de politikere alvorligt, der siger at den offentlige 

sektor ikke er omstillingsparate!  

Tak til alle faggrupper ansat i Gentofte Kommune – Ingen nævnt – ingen glemt – I har været 

fantastiske og ydet en indsats som har haft stor betydning for alle borgere i kommunen gennem 

Corona krisen. 

I forbindelse med udarbejdelsen af Enhedslistens budget har vi stillet et utal af spørgsmål til de 

forskellige forvaltninger – og vi har været så utroligt privilegerede – igen – at få hjælp til hele den 

økonomiske del af Uffe Schneefeldt. Tusinde tak for hjælpen Uffe – og den tålmodighed som du 

hele vejen igennem processen har vist os.  

Enhedslistens budgetforslag er selvfølgelig både rØdt og grØnt – og har langt større klima 

ambitioner end hvad de forenede konservative har fremlagt!  

Vi er nødt til, at handle på de åbenlyse klimaudfordringer og derfor er vi nødt til at arbejde 

målrettet sammen med borgerne om at få udarbejdet en klimahandlingsplan. Vi kan ikke blive ved 

med at sidde på hænderne – borgerne vil gerne være med til, at gøre en indsats og derfor skal vi 

have nedsat både et lokalt klimaråd og et klima-borgerting.  

En markant og aktiv borgerinvolvering vil fremme lysten til, at deltage i at skabe klimaforbedringer 

til gavn for vores børnebørns børnebørn.  

Hastigheden i den grØnne omstilling skal speedes op! 

Det er simpelthen også på tide vi får gjort noget ved de tilbagevendende ildelugtende gener 

grundet tang langs kysten i kommunen.   

Og når vi nu er ved kysten – så skal alle borgere selvfølgelig have adgang til vores kystlinje og der 

skal arbejdes med at anlægge en strandsti og promenade. Det er et oplagt projekt som kan 

gennemføres i samarbejde med andre kommuner og Regionen.  

Vi har gentagne gange set, hvor stor pris borgerne sætter på kommunens grønne oaser og 

kystlinjen er en både blå og grøn oase.  

Lad os bruge borgernes engagement til, at få udviklet en engagerende samskabelsespolitik i stedet 

for belønningsudvalgene – sorry – opgaveudvalgene. De er for kedelige! De er for styrede!  



Det er få der fungerer nogenlunde og hele strukturen med de såkaldte opgaveudvalg er destruktiv 

for de etablerede udvalg. 

Nu vi er ved den politiske struktur – så er 2021 kommunalvalgår og derfor vil det være en rigtig 

god idé, at udvide kommunalbestyrelsen fra 19 til 25 medlemmer – reelt kunne vi med det 

befolkningsgrundlag der er i Gentofte Kommune udvide til 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Det er udemokratisk at der kun er 19 KB medlemmer og udvidelsen vil sikkert også være 

medvirkende til at den politiske debat bliver lidt mere nuanceret ved 

kommunalbestyrelsesmøderne, hvor den politiske debat hører til.  

Der skal være mere fokus på de demokratiske processer for borgerne i Gentofte Kommune.  

Det er glimrende at de forenede konservative vil have fokus på, hvad vi har lært af Corona – og én 

af de ting vi lærte, var at zoom og skypemøder faktisk fungerer. I Hvidovre Kommune afholdt man 

eksempelvis et live kommunalbestyrelsesmøde, hvor medlemmerne var hjemme men 

dagsordenen intakt – og borgerne kunne følge med i beslutningerne.  

Det kunne vi godt have brugt i Gentofte Kommune.  

Derfor mener Enhedslisten det er på tide at Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse følger med 

tiden og får live streamet vores kommunalbestyrelsesmøder – det kræver selvfølgelig at der sker 

noget på vores kommunalbestyrelsesmøder!   

Det er vigtige tiltag der vil være medvirkende til at fremme den demokratiske dialog i Gentofte 

Kommune på tværs af generationer.  

Vi har et seniorråd – og det er utrolig væsentligt – men vi mangler i høj grad et ungeråd!  

De unge skal have mulighed for at udvikle et selvstændigt ungdomsliv og et aktivt ungdomsmiljø. 

Gentofte Kommune skal i samarbejde med Netværket af Ungdomsråd, så de unge selv kan udvikle 

input til kommunalpolitikken og igangsætte relevante projekter.  

I det hele taget skal vi have mere fokus på børn og unge i Gentofte Kommune!  

Barndommen er så kort og voksenlivet så langt!  

Derfor er det alt for uambitiøst at de forenede konservative kun vil tilføre de 6.1 mio. som vi får 

tilført gennem finansloven, for at sikre minimumsnormeringer i kommunens daginstitutioner. 

Enhedslisten vil speede processen op – og det reelle behov skal afdækkes. Vi ved allerede at det 

halter i ydretimerne og det har Enhedslisten taget højde for i vores budgetforslag.  

For skolerne gælder det samme.  

I foråret fik vi fremlagt rapporter udarbejdet af Price Waterhouse Cooper – og de viste tydeligt, at 

det på mange planer ville have været hensigtsmæssigt for både børn og unge, at man havde fulgt 

Enhedslistens budgetforslag i forhold til skoler og daginstitutioner. Mere og bedre 



efteruddannelse af lærere på skolerne vil skabe både et bedre arbejdsmiljø og det bedre 

arbejdsmiljø for lærerne er til gavn børnene i Gentofte Kommune.  

Enhedslistens forslag vil have en langt hurtigere effekt i forhold til fællesskaber i folkeskolen end 

hvad det andet budgetforslag har.  

Det er fint formuleret i det andet budgetforslag – men læser man lidt mellem linjerne indeholder 

de forenede konservatives forslag ikke inklusion og fællesskab, men eksklusion.  

Det er en hovsa løsning, fordi man har måtte erkende at det har været en rigtig dårlig idé at spare 

på specialpædagogiske efteruddannelser til lærerne.  

Derudover er det også væsentligt at holde fokus på at der er alt for mange ikke-uddannede lærere 

på Gentofte Kommunes folkeskoler.  

Årsagen til det er jo værd at undersøge – især set i lyset af at alle kan blive enige om, at de 

forenede konservative nævner at det gode børneliv skabes af høj kvalitet! 

Ifølge den vedtagne ressourceallokeringsmodel på skoleområdet er der afsat 25.000 kr. til skolens 

budget når en elev fra VITO udsluses i almenklasse. Det er ikke i overensstemmelse med en anden 

vedtagelse om, at pengene følger barnet! De 25.000 går lige ind i skolernes skrabede budgetter og 

ikke til de børn der har brug for ekstrahjælp eller støtte til, at kunne følge med i de almene klasser. 

Enhedslisten vil sætte det beløb op til 50.000 og øremærke dem til barnet. 

Desværre fik vi først svar på de konkrete spørgsmål vi havde i den forbindelse, ganske kort tid før 

vi skulle aflevere vores budget – så beløbet er højt sat – og derfor ikke nogen synderlig udgift for 

at sikre ordentlig integration og glade børn i trivsel.  

En sikker integration er også at have fokus på forældrene og derfor skal der ansættes 2 

medarbejdere yderligere i VITO, således at vi kan sikre at informationer gennem AULA når frem og 

bliver implementeret i familierne.  

Sæt lærerne fri fra det der rædsomme koncept – ”synlig læring”, der nu er omdøbt til ”læring uden 

grænser” – konceptet indeholder så mange skrækkelige elementer der ikke gavner, hverken børn, 

pædagoger eller lærere!  

Har I hørt om et læringstog?  

Et tog hvor børnene kan se deres læringsprogression – forestil jer at være det barn der sidder på 

sidste plads i det tog. Det er ikke gavnligt for læring på noget plan – men det er synligt og det er 

udskammende!  

Eksemplet er her fra Gentofte Kommune og jeg har det fra en grædefærdig pige i 3.klasse!  

Jeg håber at forkvinden for skoleudvalget kan fortælle mig, hvad der er motiverende i den form for 

pædagogik …  



Lige en hurtig bemærkning om fritidspas som er nævnt i det andet budgetforslag. Det glæder mig 

at min argumentation for og omkring denne mulighed – måske – får en bredere promovering i 

Gentofte Kommune, for alt for få har kendskab til muligheden – så Jesper – jeg glæder mig til du 

kan vise mig det får en fremtrædende plads på henholdsvis vores hjemmeside og i 

kommunikationen til fritidstilbuddene. Det er selvfølgelig ærgerligt at der er ikke afsat flere midler 

til dette.  

 Og så til den digitale læring … Vi har i årevis haft fokus på digitalisering i skolerne – og vi skal være 

konstant opmærksomme på, hvad der foregår af udvikling på området – men vi skal også være 

opmærksomme på de negative ting der foregår på internettet. Derfor skal vi afsætte konkrete 

midler til hver skole så vedkommende lærer kan sikre undervisning i og om digitale faldgrupper og 

vi kan undgå eller formindske chancerne for digitale krænkelser. De lærerstillinger skal sikre 

skolerne opdateret viden og det er væsentligt at det løbende evalueres – således at vi kan få viden 

om, der skal investeres mere på dette område.  

Og så lidt mere om Corona  

Er der noget vi har lært, så er det at den ekstra rengøring og det ekstra fokus på hygiejne har 

mindsket sygefravær og også haft indflydelse på arbejdsmiljøet. Derfor er det tude tosset at der 

ved kommunalbestyrelsesmødet i september, med et flertal på 18 ud af 19 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, blev besluttet at spare på rengøring i kommunens skoler og 

daginstitutioner – ved at udlicitere rengøringen til et enkelt firma – som selvfølgelig ikke har budt 

på opgaven uden at indregne en fortjeneste.  

Det er ikke realistisk at der er en besparelse på 10.2 mio. kroner uden at der også er en forringelse 

i ydelsen!  

Enhedslisten har fokus på kerneopgaven – rengøring – i vores forslag – indlicitering af rengøring. 

I Enhedslistens forslag er det børn, pædagoger og lærere der får gavn af de midler der afsættes til 

rengøring og ikke et privat firma.  

Der er ikke nogen der har glæde af at der indregnes profit til en privat leverandør for 

skatteborgernes penge og forringede vilkår for vores børn og ansatte.  

Videre om børns trivsel  

Vi skal sikre os at de børnefaglige undersøgelser der bruges rigtig mange ressourcer på, vi har ikke 

kunne få oplyst hvor mange – men de SKAL renses for subjektive vurderinger og det skal stoppes 

at tidligere journalnotater ukritisk genbruges!  

Det sidste er især vigtigt når de indeholder deciderede urigtige oplysninger eller oplysninger der er 

dokumenteret tilbagevist. Der skal være tid til, at socialrådgivere har tid til at udarbejde retvisende 

børnefaglige undersøgelser, da disse kan have store konsekvenser for de børn de omhandler.  



Er det flere ressourcer der skal til – så er det der skal afsættes midler til, men i første omgang 

prioriterer Enhedslisten kurser i objektive beskrivelser.  

Alle steder i organisationen Gentofte Kommune bør der være et langt større fokus på handicap 

konventionen – i Børn og Familie skal fokus være på artikel 23 – retten til at være familie.  

Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at Enhedslisten er mere end bekymrede over den 

kommende ”barnets lov” hvor flere tvangsanbringelser af børn kan komme på tale.  

Tvangsanbringelser gavner sjældent og derfor skal der afsættes flere midler til familiebehandling 

så tvangsanbringelser kan undgås. Der skal flere ressourcer til Familiecentret.  

Vi skal bruge pengene fornuftigt og vi skal ikke indgå i hovsa løsninger, men tænke langsigtet.  

Det gør sig også gældende i forhold til anvendelsen af vikarer på både plejecentre og sociale 

institutioner. Det er yderst bekymrende at konstatere at udgifter til eksterne vikarer er 

eksploderet med en stigning på 1318 procent på blot et år!  

I kan se hvor mange millioner det drejer sig om under pkt. 19 i Enhedslistens budgetforslag.  

Det er langt bedre og mere stabilt for beboere at der er fastansat personale – frem for vikarer. Det 

er sund fornuft til gavn for alle. 

Enhedslisten forventer at der bliver rettet et meget opmærksomt fokus på disse forhold, præcis 

som vi oplevede det skete, da vi påpegede det ekstreme overforbrug på eksterne aktører inden for 

beskæftigelsesområdet.  

Der er stadig penge at hente og der er mange ting der kan forbedres i den henseende.  

Det er med stor glæde at Enhedslisten konstaterer at regeringen med deres parlamentariske 

grundlag, er i gang med en større revision af Jobcentrenes funktion.  

Vi kan klart anbefale at man i Erhvervs- beskæftigelses- og integrationsudvalget nærlæser 

Enhedslistens forslag.  

Jeg stiller mig gerne til rådighed med oplysninger om en sag hvor et ungt menneske gennem et år 

blev sendt fra det ene møde til det andet møde inden vedkommende fik hjælp til det hun gerne 

ville – nemlig et job.  

Et helt år – uden der skete andet end mødeindkaldelser!  

Og så er der syge borgere på kontanthjælp – der sendes i nyttesløse arbejdsprøvnings praktikker, 

der ofte er medvirkende til at forværre deres sygdom.  

Hele det cirkus er så absurd og jeg har store forventninger til, at det bureaukratiske cirkus 

reduceres. Aftalepartierne er enige om at der er potentiale for at reformere den kommunale 

beskæftigelsesindsats, så de årlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen bliver reduceret med op til 



1.1 milliard. Dette skal understøttes af en nytænkning i forhold til beskæftigelsesindsatsen, så 

jobcentrene, bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn.  

Gentofte Kommune har mulighed for at kunne starte op på den omstilling ved at følge 

Enhedslistens forslag!  

Og så er der Enkeltydelserne – det er et område der i den grad fortjener politisk fokus! Der skal 

ansættes flere socialrådgivere så borgerne sikres en ordentlig sagsbehandling. Jeg ved at både 

borgmester og kommunaldirektøren er orienteret om en helt horribel sag. Det må ikke 

forekomme!  

Og derfor skal vi selvfølgelig skynde os med at få ansat en borgerrådgiver.  

Det glædede Enhedslisten at Socialpolitisk forening sendte en opfordring omkring etablering af en 

borgerrådgiver til samtlige politikere valgt i Gentofte Kommune. Enhedslisten har foreslået det 

siden 2014 og hvis I vil læse bilag til forslaget i 2014 er det udførligt beskrevet hvordan vi 

forestiller os en borgerrådgiver kan agere i Gentofte Kommune.  

Med det kendskab jeg har til flere sager kan jeg kun pointere at der er et stort behov for en 

borgerrådgiverfunktion i Gentofte Kommune!  

I Enhedslisten er vi yderst tilfredse med at de forenede konservative løbende inkluder 

Enhedslistens forslag i deres egne budgetforslag. Det er fint I gør det hvad der ville være endnu 

mere fint var at I stod ved det, eller tog den åbne demokratiske debat.  

Der er mange rigtig gode ideer at hente i Enhedslistens budgetforslag for 2021 – og jeg anbefaler 

jer selvfølgelig at nærlæse dem og blive inspireret til, at handle på dem.  

Til slut vil vi i Enhedslisten påpege at det er fuldstændig vanvittigt at regeringen ikke brugte 

muligheden til at hælde skabelonen til udligningsreformen ud med badevandet, men i stedet 

valgte at lave en reform der er endnu mere uigennemskuelig.  

Vi håber at der snart bliver enighed i alle partiers bagland om, at få taget et opgør med 

budgetloven og finanspagten – det er deraf besparelser på kernevelfærden kommer fra.  

Jeg vil gerne slutte Enhedslistens budget tale af med, at budgetprocessen for 2021 i Gentofte 

Kommune har været vanskeliggjort af manglende svar fra Social- og Indenrigsministeren, hvilket 

har været utrolig frustrerende i udarbejdelsen af begge de budgetforslag der er fremlagt til 

2.behandling i dag. Det er uholdbart og det er respektløst over for både borgere og 

kommunalpolitikere.  
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