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I Venstre er vi tilfredse med, at vi igen i år er med i budgetaftalen og lige som i de
foregående år har taget ansvar for kommunens økonomi – en økonomi, som nu har
bevæget sig en division op – ikke mindst takket være de tiltag, som vi i fællesskab
har sat i værk.
Vi har altså en solid økonomi, hvilket vi i Venstre selvfølgelig glæder os over, men så
meget mere ærgerligt er det, at vi alligevel ikke kunne få gennemført en tiltrængt
nedsættelse af den meget høje skat, idet vi stort set stod alene med dette ønske.
På trods af, at økonomien nu virkelig er kommet en division op, så er det
tilsyneladende umuligt at komme igennem med selv en beskeden skattelettelse. En
sænket skat kunne gøre det attraktivt at flytte til Ballerup og dermed få rykket
demografisk på Ballerup – hvilket vil kunne styrke økonomien endnu mere til gavn for
alle borgere i kommunen.
Det kan godt være, at det kun er en lille fald i skatten, som vi har lagt op til, men det
handler også i høj grad om at sende et signal om, at vi vil gøre Ballerup attraktiv. Det
er så desværre ikke noget, som flertallet vil imødekomme, men vi fortsætter kampen
for at få en lavere skat i Ballerup.
Når det så er sagt, så er vi i Venstre fået sat gode aftryk i aftalen, og vi er især glade
for følgende punkter i budgetaftalen:


På børne- og ungeområdet fokuseres der på børns trivsel, udvikling og læring i
de første år, der afsættes i alt 8,5 mio. kr. over de næste fire år til forbedring af
indeklimaet i vores daginstitutioner, der afsættes økonomi til nedsættelse af
klassekvotienten til 25 elever pr. klasse i vores folkeskoler, vi sætter fokus på
at gøre skoledagen bedre og mere afvekslende og der bliver ingen besparelser i
BFO'er og klubber.



På ældre- og handicapområderne videreføres indsatserne fra
værdighedsmilliarden og der iværksættes nye indsatser for de midler, som vi
forventeligt modtager i forbindelse med finansloven, Hjemmeplejen udvikles og
rustes til fremtidens opgaver, der afsættes midler til udvidelse af
plejecenterkapaciteten og der udarbejdes en egentlig pårørendepolitik.



På beskæftigelses og integrationsområdet m.m. igangsættes en særlig indsats
for at få ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde eller uddannelse,
der sættes yderligere fokus på integration generelt, effekten af
modersmålsundervisning analyseres, der afsættes 1,8 mio. kr. om året til
kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse af bandekriminalitet og indsatsen
mod socialt bedrageri øges.



Og sidst men ikke mindst, så fortsætter vi investeringerne i fremtiden og
udviklingen af vores kommune – både i Ballerup, Måløv, Skovlunde og
Pederstrup – og herunder er der i aftalen fortsat fokus på at øge andelen af
private boliger – noget, som er helt centralt for Venstre i vores bestræbelser på
at få ændret demografien i kommunen.

Det er blot nogle af tiltagene i det, som vi i Venstre mener, er en god aftale, hvor vi
og de øvrige partier sammen har taget ansvar for både kommunens økonomi og dens
fremtidige udvikling. 24 ud af Kommunalbestyrelsens 25 medlemmer står bag aftalen,
og det synes jeg er flot – ikke mindst i et valgår.
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I Venstre har vi igen i år valgt at bruge vores fem mandater på at søge og få
indflydelse. Vi har ligesom i de foregående år i denne 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 igennem hele valgperioden.
Jeg vil gerne takke både borgmesteren og gruppeformændene for nogle gode,
konstruktive og positive forhandlinger, og igen i år vil jeg rose 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 i
den nye kommunalbestyrelse om udmøntningen af budgetaftalen.
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