Ordførertale fra Dansk Folkeparti ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018

I tider hvor populisme er mere udbredt end suppe, steg og is. Er det dejligt at kunne
konstatere, at de politiske forhandlinger var drevet af visioner samt lydhørhed over
for partiernes ønsker.
Vil takke Borgmesteren, Peter Als og resten af den socialdemokratiske gruppe for
deres velvilje til at inddrage alle partierne i budgettet for 2019.
Der var i sparekataloget lagt op til besparelser, vi i Dansk Folkeparti ikke kunne se os
selv i.
Efter røgen har lagt sig og forhandlingerne er overstået, kan vi konstatere at de
besparelser vi havde indsigelser imod, nu enten er fjernet eller reduceret.
Vil gerne fremhæve enkelte steder hvor vi i Dansk Folkeparti har sat et aftryk.
Da vi mener der er behov for pasningsmuligheder af forskellig karakter, var det et
must, at vores dagpleje kunne fortsætte, det kan den nu takket være bred politisk
enighed.
Ingen øget brugerbetaling på BFO.
Salg af Bøtø er sat på hold, og derved kan vores pensionist, skole og de
kriminalpræventive ophold fortsætte.
Head Space kan arbejde videre, dog skal de evalueres her i sommeren 2019, så må vi
se om tilskuddet kan gøres permanent.
Der var lagt op til uacceptable besparelse på akuttelefonen, nu er der henlagt midler
så der kan laves en handlingsplan, så vi ikke svigter de borger der har akut brug for
hjælp.
Pensionist skovturene forsætter, selvom det er med en øget bruger betaling, så kan
man stadig komme afsted og nyde den danske sommer.

Besparelserne der var lagt op til på Grantoftegård og Pederstrup er skrinlagt, til
vores store tilfredshed.
Frugtordningen bliver nu en ønskeordning eller en tilvalgsordning om man vil. Husk
frugt er sundt.
Musikken i mere monitor spiller stadig.
Man kan stadig nyde en kop kaffe i Rosenhavens cafe.

Der kom også ønsker på bordet fra Dansk Folkeparti.

Da vi har et stigende forbrug på det specialiserede voksenområde, og generelt
stigninger inden for de specialiserede områder. Så kom vi med forsigtige ønsker, da
vi ønsker disse problemer løst før noget andet.
Men vi kom alligevel til bordet med en håndfuld ønsker, vi mente godt kunne
realiseres inden for vores økonomiske rammer.
Vi havde et hængeparti med nye fortove omkring Ballerup Boulevard.
Birgitte Dahl fik i budget 2018 sat midler af, så der kunne etableres fortove nord og
syd for malmparken station, langs Ballerup Boulevard og langs Ballerup Byvej.
Grundet uforudsete udgifter, blev fortovene sat på hold i 2018. Disse fortove vil vi
gerne have sat gang i, så vi har nu fået sat 1.5 Mio af i 2019 og 1,5 Mio af i 2020 og 1
Mio i 2021.
Vi vil insistere på, at disse fortove begynder deres rejse i 2019 og rammer deres mål
i 2021.

Vi lytter til borgerne i Dansk Folkeparti og kunne høre et ønske om bænke ved vores
busstoppesteder, så vi har fået sat 300.000 af til netop dette ønske.

Dansk Folkeparti går op i sikker medicinering. Så vi har fået skrevet ind i
budgetaftalen, at vi i dialog med almen praksis skal arbejde for en sikker
medicinering samt evt. udbrede dosispakninger hvor det er relevant.
Det er vores håb, at samarbejdet med lægerne kan nedbringe medicinforbruget
samt nedsætte faren for fejlmedicineringen.

Vi vil gerne i Dansk Folkeparti være med til at oplyse mere, samt fremme viden om
social og sundhedsuddannelserne. Da social og Sundhedsuddannelserne er et vigtigt
element for fremtidens velfærd, så er det vigtigt vi bruger alle de midler der kunne
komme via puljer etc. så vi også i fremtiden har nok ”varme hænder”. Så er
glædeligt der nu er et afsnit i budgetaftalen der vil understøtte dette.
Der kommer i 2019 ikke prisstigning på den mad, borgerne er visiteret til på grund af
deres manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede. Vi havde sat næsen op
efter 2 år, men vi er glade for, at vi nu allerede har ønsker til 2020.
Dansk Folkeparti havde et ønske om en buffer i vores anlægsramme, den blev
hurtigt skudt ned. Bufferen skulle gøre det nemmere at undgå situationer hvor vi
kom i infight over vores økonomi.
Selvom denne Buffer nu er skudt i sænk, så er vi blevet enige om at føre en
strammere opfølgning samt gøre det mere overskueligt at følge udviklingen i
anlægsrammen.
Endelig havde vi et ønske om Repatriering.
Selvom vi i Dansk Folkeparti i små 10 mdr. har snakket om repatriering når vi så
muligheden til det, så er det alligevel en overraskelse at have fået opbakning til
dette.
Det virker som om, at vi nu i Ballerup er blevet ” stuerene” og vores respektfulde og
ansvarsfulde arbejde er blevet bemærket.

Der står skrevet i budgetaftalen. - Der skal gennemføres en oplysningskampagne om
flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til sit
hjemland. Formålet er at sikre den enkelte borger og familie den nødvendige og
relevante viden til at kunne tage stilling til om repatriering er et ønske.

Denne formulering er vi glade for i Dansk Folkeparti. Da vi selvfølgelig skal have en
oplysningskampagne der yder respekt og forståelse for det enkelte individ.

Sad her i weekenden og skrev løs og vores forhandlingsforløb kom drivende
igennem frontallapperne. Det er bemærkelsesværdig hvor enige vi har været
omkring ja og nejerne i sparekataloget, det giver mig anledning til at komme med en
tak til alle partierne i aftalen, nu skal vi bare have realiseret vores visioner og ønsker
i fællesskab, og det ser vi frem til i Dansk Folkeparti.
Her til sidst vil jeg gerne rette en tak til vores administration, for et flot stykke
arbejde.
Da vi stod med en udfordring på det specialiserede voksen samt
undervisningsområde, er administrationen trådt i karakter. Vi fik en gliddene
overgang i vores budgetforhandlinger, da der allerede var taget hånd om
problemerne med økonomien.
I har ydermere været med til at gøre budgetforhandlingerne til et turboforløb, hvor
vi alle har fået tilfredsstillet vores nysgerrighed og fået svar på vores til spørgsmål på
en tilfredsstillende måde.
Tak for ordet.

Michael Jensen.
Gruppeformand Dansk Folkeparti.

