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Venstres ordførertale ved 2. behandlingen af Budget 2019
af Kåre Harder Olesen

I Venstre er vi tilfredse med, at vi igen i år – og nu for 6. år i træk – er med i
budgetaftalen og ligesom i de foregående år har fået indflydelse på og taget ansvar
for kommunens økonomi – en økonomi, som fortsat er sund og stærk takket være de
tiltag, som vi i fællesskab har sat i værk. Og rigtig positivt er det, at vi denne gang –
ved de første budgetforhandlinger i denne valgperiode – nu har samtlige partier i
Kommunalbestyrelsen med i budgetaftalen – det lover godt for samarbejdet fremover.
Vi har som sagt en rigtig solid økonomi, og det er vi selvfølgelig glade for i Venstre,
men samtidig ærgrer det os, at vi så stadigvæk ikke kan få flertallet med på at få
gennemført en tiltrængt nedsættelse af den meget høje skat – det ønske står vi
fortsat ret alene med – men dog ikke længere helt alene, og det vil jeg gerne takke
Konservative for.
På trods af, at økonomien er sund – vi er den 13.-rigeste kommune i Danmark målt
på likviditet, og på trods af, at der er andre kommuner, der har et behov for at hæve
skatten – og som derfor har brug for, at de kommuner, der kan, udviser solidaritet og
sænker skatten, så er det tilsyneladende umuligt at komme igennem med selv en
beskeden skattelettelse – men vi giver ikke op, for der er bestemt et økonomisk
potentiale for en lavere skat her i kommunen.
Når vi sammenligner Ballerup Kommune med de øvrige kommuner i
Hovedstadsområdet, så bruger vi omregnet til Ballerup-tal – hold fast – godt og vel 70
mio. kr. mere på central ledelse og administration end gennemsnittet af kommunerne
i Hovedstadsområdet.
Jeg gentager: 70 millioner kroner!
Da jeg kiggede på tallene i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger, var
beløbet såmænd stort nok – 56 mio. kr., men nu er forskellen altså steget til
svimlende 70 mio. kr.!
Vi ligger i Top 3 i Hovedstadsområdet – kun overgået af Gribskov og Albertslund, og
på landsplan er vi – udover de to nævnte kommuner – kun overgået af fire meget
små ø-kommuner. Vi bruger altså rigtig mange penge på administration.
Uanset socioøkonomiske forhold og hvad man ellers kan finde på af forklaringer, så
må vi kunne gøre det bedre!
Derfor er vi også glade for, at det lykkedes os at få hævet besparelsen på den
centrale administration fra 2 mio. kr. til 5 mio. kr. i 2019, og at vi nu får igangsat an
analyse af de administrative udgifter, så vi kan få klarhed over årsagen til de meget
høje administrationsudgifter og på den baggrund forhåbentlig kan blive enige om at få
gjort noget ved det.
Nok om skat og administrationsudgifter i denne omgang (men vi vender tilbage – stol
trygt på det), for på trods af lidt tidsler som nævnt, så er vi i Venstre glade for, at vi
også har fået sat andre gode aftryk i aftalen udover de nævnte besparelser på
administrationen, og vi er især tilfredse med følgende dele af budgetaftalen:
•

Vi har bevaret Dagplejen og sikret, at der ikke sker forringelser.
Valgfrihed og fleksibilitet for børnefamilierne er en helt central del af Venstres
politik, og derfor er det vigtigt for os, at familierne fortsat har mulighed for at
vælge dagpleje som pasningstilbud, hvis de mener, at det er det bedste for
deres barn.
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•

Vi har sikret, at familierne ikke skal betale mere for at have deres børn i BFO.
Når det ikke kan lykkes os at samle et flertal for at sænke skatten, så er vi
glade fort, at det er lykkedes os at forhindre en skjult skattestigning, som den
hævede betaling for BFO jo ville have været.

•

Vi har sikret, at forældre til børn med handicap ikke får beskåret deres
muligheder for at få aflastning.
Dels ville en sådan beskæring af aflastning være helt urimeligt overfor de
familier, som gør en kæmpe indsats for selv at tage sig af deres handicappede
børn – de har brug for at kunne få lidt luft en gang i mellem, og dels kunne det
på sigt vise sig at blive en meget dyr besparelse, da der er en stor risiko for, at
nogle familier så ville kaste håndklædet i ringen, og bede om et botilbud til
deres børn – og det vil være en meget dyrere løsning for kommunen.

•

Vi har afsat midler til voksen-/handicapområdet og til
specialundervisningsområdet for at sikre et fornuftigt serviceniveau for nogle af
vores mest udsatte borgere samtidig med, at vi har fokus på styringen og
økonomien på områderne.

•

Vi har fået klarhed i debatten om skoledagens længde.
Der har gennem længere tid været en debat om dette emne – en debat, som er
affødt af folkeskolereformen. Debatten har i vores øjne til dels været baseret på
følelser og mindre på fakta, og der har dels været forskellige opfattelser af
lovligheden af at forkorte skoledagen generelt. I Venstre vil vi gerne føre
debatten på et oplyst grundlag, og derfor ville vi gerne være med til at
gennemføre et forsøg med kortere skoledage og tolærerordninger på en enkelt
skole eller matrikel eller på enkelte årgange, hvis dette var muligt.
Derfor har vi stillet et budgetspørgsmål dels om lovligheden i et sådant forsøg
og dels om økonomien.
Det har desværre vist sig, at et sådant forsøg ikke er lovligt, og det er vi kede
af, men samtidig indeholdt svaret fra ministeriet også en klokkeklar melding
om, hvordan §16 b kan og ikke kan anvendes. Så nu kan der ikke længere
være nogen tvivl om, at vi ikke bare kan dispensere generelt fra §16 b, men at
tilladelser til afkortning af skoledagens længde kræver, at der foretages en
konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af
reglerne. En godkendelse kan således ikke gives alle klasser på en bestemt
årgang og ej heller samtlige klasser på en skole ud fra en samlet vurdering.
Det har sådan set hele tiden været vores opfattelse, og det som
administrationen har oplyst os, men nu har vi også fået et helt klart svar fra
ministeriet.
Det betyder så ikke, at vores skoler ikke kan søge om specifikke dispensationer
for enkelte klasser – det har de hele tiden kunnet, og det kan de også
fremover. I sidste års budgetforhandlinger blev vi enige om, at dette skulle
gøres helt klart for skolerne, og det er også mit indtryk, at det er sket, men der
er tilsyneladende stadig nogle, der er i tvivl om dette. Derfor er vi glade for, at
vi er blevet enige om dels at fortsætte med at oplyse om disse muligheder, og
dels at afsætte en mindre pulje til medfinansiering af eventuelle merudgifter til
BFO og klubber i forbindelse med afkortning af skoledagen.

•

Vi er også glade for, at vi – udover de nævnte besparelser på administrationen
– med denne aftale iværksætter andre tiltag for at forbedre kommunens
økonomi – herunder en indsats for at få flere indvandrere i job samt indsatster
for at nedbringe sygefraværet blandt kommunens ansatte.
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•

Og sidst men ikke mindst, så fortsætter vi investeringerne i fremtiden og
udviklingen af vores kommune – både i Ballerup, Måløv, Skovlunde og
Pederstrup. Dette gælder ikke alene de store byudviklingsprojekter men også
den løbende forbedring af kommunen, hvor vi blandt andet har afsat flere
midler til vedligeholdelse af vores veje, cykelstier og fortove samt til bedre
renholdelse af vores byer, og hvor vi fortsætter forbedringen af lokalerne på
vores skoler og institutioner – herunder indeklimaet.

Det er blot nogle af tiltagene i det, som vi i Venstre mener, er en god og fremadrettet
aftale, hvor vi og de øvrige partier sammen har taget ansvar for både kommunens
økonomi og dens fremtidige udvikling.
I Venstre har vi igen i år valgt at bruge vores mandater på at søge og få indflydelse.
Vi har ligesom i forrige valgperiode givet vores vælgere valuta for deres stemmer ved
at være borgerligt/liberale stemmer, som arbejder, og jeg er rigtig stolt af, at dette er
lykkedes igen i år.
Jeg vil gerne takke både borgmesteren og gruppeformændene for nogle gode,
konstruktive og positive forhandlinger, og jeg vil takke administrationen for at have
besvaret de mange budgetspørgsmål fra os politikere, og for at have serviceret os fint
gennem hele budgetprocessen.
Da vi har kunnet indgå en aftale, som sikrer en fortsat ansvarlig økonomi med fokus
på kernevelfærden og den fortsatte udvikling af vores kommune, kan vi i Venstre
tilslutte os indstillingen, som den foreligger, og vi ser frem til et godt samarbejde om
udmøntningen af budgetaftalen.
TAK

