1

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

Ordførertale budget 2019. Peter Als.
Ballerup Kommune har en stærk og sund økonomi, som bliver administreret
med stor ansvarlighed af politikere og forvaltning. Men også i Ballerup kan vi
godt mærke, at kommunernes økonomi generelt er under pres i disse år.
Forventningerne til velfærd er høje hos borgere og for så vidt også hos
medarbejderne, der ønsker at levere en god service, at have muligheder for
gøre et godt stykke arbejde.
Både serviceloft og anlægsloft sætter stramme rammer for vores handlerum,
ligesom likviditeten også skal være tilstede. Dette sidste er vi ikke udfordret på
i 2019, men vi skal også have øje på økonomien i overslagsårene 4 år frem.
Men der er en række områder, hvor udgifterne stiger, enten på grund af
demografi, eller på grund af flere borgere med behov for ydelser. Som
eksempler kan nævnes ældreområdet, voksenhandicapområdet og
specialundervisningsområdet. Også udgifterne til anbragte børn og unge stiger.
For at finansiere de områder, hvor udgifterne stiger, skal der findes
besparelser. Det er ikke noget nyt i det. Det er en årlig tilbagevendende
øvelse, nogle områder skal prioriteres ned, for at andre områder kan tilføres
midler.
I år skulle vil som udgangspunkt finde besparelser for 39 mio. kroner. Plus
finde finansiering til kraftigt stigende udgifter på de ovennævnte områder.
Forvaltningen har gjort et stort arbejde med at finde forslag til besparelser,
som efterfølgende har været drøftet og måske rettet til i udvalgene, inden de
er sendt til høring.
Jeg vil gerne her takke forvaltningen for det meget store arbejde det både har
været at udarbejde spareforslag, og at svare på de mange budgetspørgsmål og
forslag fra os politikere.
Efter at have modtaget høringssvarene gik de politiske drøftelser ind i den
afgørende fase.
Det har været et godt og konstruktivt samarbejde og en god forhandlingsvilje
omkring budgettet. Tak til partierne og deres forhandlere for dette.
Jeg synes, at vi har nået et godt resultat. Et budget, der tager ansvar, løser
vores udfordringer og samtidig peger fremad. Og med alle partier med, med
25 mandater bag.
Jeg tror, at det betyder noget for vores borgere og for vores medarbejdere, at
politikerne arbejder godt sammen, at alle er med til at tage ansvar og også får
indflydelse på den konto.
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Jeg kan vel godt her tillade mig at anderkende borgmesteren for at skabe et
godt og tillidsfuldt forhandlingsklima...
I budgettet er jeg specielt glad for, at vi undgår store besparelser på de
borgernære velfærdsområder, og specielt igen i år undgår besparelser på
dagtilbudsområdet. Det er godt, at vi kan fortsætte og styrke vores indsats for
at give alle børn de bedste muligheder så tidligt i deres liv som muligt.
Jeg taler her om vores satsområde vedrørende de første 1000 dage af barnets
liv, som jeg også håber, at vi får yderligere lejlighed til at styrke gennem
samarbejde med f.eks. Egmontfonden.
Men også de tidligere nævnte områder med stigende udgifter får vi håndteret
med dette budget. Der tilføres 23 mio. til voksenhandicapområdet og 6 mio. til
specialundervisning, ligesom der poses op på de ikke opnåede besparelser via
fællesskabsmodellen på anbringelser af børn og unge.
Når jeg udtrykker det sådan, skal det ikke forstås på den måde, at
fællesskabsmodellen ikke har virket, det har den, for det er lykkedes at holde
udgifterne i ro modsat stort set alle andre kommuner, som har haft stærkt
stigende udgifter, men det er altså ikke lykkedes at opnå de forventede
besparelser ved indsatsen. Men også den udfordring løser vi i dette budget.
Vi bevarer dagplejen, som har fyldt meget i debatten, selvom ingen vist rigtigt
ønsker at nedlægge den. Truslen mod dagplejen kommer fra en helt anden
kant: det er svært at rekruttere nye dagplejere, og med et stigende fødselstal
kunne det ellers være ønskeligt.
For unge der har behov for hjælp til at afklare problemstillinger, de måske går
og tumler med alene og har det svært med, giver vi midler til Headspace i
endnu 2 år, og vi vil i 2019 starte en evaluering af denne indsats.
For skolerne er samarbejdet mellem specialområdet og almenområdet,
samspal, sikret fortsættelse i endnu et år med tilførsel af 2,5 mio til dette.
Derudover er der afsat midler til at fortsætte og styrke arbejdet med forbedret
indeklima for både skoler og institutioner, ligesom der er sat penge af til
forbedring af faglokaler på skolerne.
Også for ældreområdet er der gode nyheder i budgettet.
Jeg kan ikke her nævne det hele, men måske en enkelt ting, at vi etablerer et
fast kommunalt vikarkorps, så der er større sandsynlighed for, at det er et
kendt ansigt man møder, også når det faste personale er fraværende. Samtidig
sparer kommunen også et større beløb på at købe dyre vikarer fra
vikarbureauerne.
Igen et udtryk for en fremadrettet tænkning, der forhåbentligt er bedre for
både de ældre og for kommunekasse.
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Et af de områder, der bliver drøftet mest politisk, er kultur. Vi
socialdemokrater er glade for, at vi har fundet penge til at fortsætte “Mere
Monitor” og for at der fortsat satses på udvikling af samarbejdet mellem
Ungdomsskolen, Musikskolen og Vognporten.
Vi fortsætter vores arbejde med byudvikling i de forskellige dele af kommunen.
I Skovlunde, I Ballerup Midt, hvor gågaden fornyes, når der alligevel skal
graves ny kloakrør ned i 2020, og hvor der åbnes op for, at den ikke meget
benyttede Baltorpplæne kan sættes i spil til spændende projekter.
Men også Måløv og Østerhøj prioriteres ligesom vi fortsætter arbejdet med, at
der kan bygges boliger på den nuværende Jonstruplejr.
Udvikling af Ballerup Idrætsby, tryghed i Hede-Magleparken, Elevatorer ved
stationen, flere bænke, flere skraldespande, bedre fortove, trafikregulering bla.
i Digterparken, jo der er politisk øje på at udvikle vores kommune og bydele,
så det også fremover er attraktivt at være borger i Ballerup for både store og
små.
Og også attraktivt at arbejde i Ballerup, hvad enten man er ansat i kommunen
eller i en af vores mange store og små virksomheder, eller man måske søger
efter et arbejde via jobcenteret.
Der er meget fokus på CO2 udledning. Vi sætter 10 mio. af til skift til LED-lys
på 3 skoler og 3 daginstitutioner, med en efterfølgende årlig strømbesparelse
på 1 mio. En investering, som både er grøn, og god økonomi!
Omkring vores erhvervsområder fortsætter vi udviklingen af et nyt
erhvervsområde i Kildedal, og vi søsætter et samarbejde med virksomhederne
i Lautrupområdet, så vi sammen kan sikre, at Lautrup også om 10 eller 20 år
er et attraktivt sted at drive virksomhed.
Et budget handler i sagens natur om penge, om hvordan vi sammen bruger
kommunens penge bedst. Jeg har kun nævnt relativt få af kommunens
indsatsområder og satsområder. Men det er jo ikke penge det hele.
Vi tænker lige så meget på de ”Bløde værdier” i Ballerup, så jeg vil også
nævne, at vores pårørende politik er klar til at blive rullet ud i 2019, og at vi
også i 2019 i samarbejde med borgerne, herunder vores mange, mange
frivillige vil udarbejde en ny frivillighedspolitik for Ballerup Kommune.
Nu har jeg været inde på en del af de emner, vi i budget 2019 sætter retning
på og arbejde i gang med. Langtfra alt er blevet nævnt.
Overordnet vil jeg sige, at det er med både tilfredshed og en vis stolthed på
egne og mit partis vegne, at jeg kan sige, at den socialdemokratiske gruppe,
naturligvis, står fuldt bag alle dele af budget 2019.

