HØRINGSSVAR fra Radikale Venstre
Budgetforhandlinger for 2019

Radikale Venstre Ballerup fremsender hermed følgende høringssvar til budgetforhandlingerne for 2019:
Borgmester Jesper Würtzen har bedt kommunalbestyrelsen om at finde besparelser på 50 mill. kr., som skal
dække bl.a. øgede udgifter på kernevelfærd og statens moderniserings- og effektviseringskrav samt give
plads til et politisk råderum til nye indsatser.
Der er udmeldt følgende besparelsesnøgle til udvalgene i perioden 2019-2021: Teknik- og Miljøudvalget 1
mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 15 mio. kr. Kultur- og
Fritidsudvalget 2 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget 20 mio. kr. Økonomiudvalget 5 mio. kr.
Radikale Venstre finder det stærkt bekymrende, at Børne- og Skoleudvalget alene skal finde besparelser for
i alt 15 mill. kr. om året ud af de samlede 50 mio. kr., hvorimod Teknik og Miljøudvalget kan nøjes med at
finde besparelser for 1 mill. kr.
Denne fordeling af besparelserne er Radikale Venstre meget uenig i.
Radikale Venstre vil holde fast i, at det sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge i aldersgruppen 0-25 år bør fastholdes uden besparelser i initiativer, som knytter sig til daginstitutionsområdet,
skoleområdet og ungdomsuddannelserne. Radikale Venstre ønsker heller ikke besparelser i forhold til
børne- og ungestrategien ”Fællesskab for alle – alle i fællesskab”.
Radikale Venstre vil samtidig anbefale, at der fortsat arbejdes på at evaluere distriktsledelsen og den nye
model for forældreinddragelse, så der kan findes bedre løsninger, som i højere grad tilgodeser forældres
behov. Vi anbefaler, at der fortsat arbejdes mod max. 24 børn i klasserne, samt flere uddannede
pædagoger i daginstitutionerne. Børn og unge er Ballerups fremtid, og gode børne- og ungetilbud er
afgørende for den nødvendige tilflytning til kommunen på lang sigt.
Finansieringen af næste års budget bør efter Radikale Venstres opfattelse i stedet findes gennem i stedet at
spare yderligere på teknik og miljøområdet, fx gennem at udskyde investeringer i bl.a. servicebusser,
trafikmodaniseringer og fortovsrenoveringer, samt inden for kultur- og fritidsområdet ved at springe et år
over for uddelingen af borgermillionen og udsætte etableringen af nye kunstgræsbaner, til der er det
nødvendige overskud i økonomien.
Med disse ord ønsker Radikale Venstre kommunalbestyrelsen god arbejdslyst, og ser frem til en god debat
om prioriteringerne.
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