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KÆRE MEDLEMMER – det er igen blevet tid til at give jer en lille opdatering på det seneste 
kommunalbestyrelsesmøde, som blev afhold i tirsdags, hvor der var flere interessante emner på 
dagsordenen, som jeg vil berette lidt om.  

”Stop for byudvikling” var for mig at se det mest interessante punkt på dagsordenen. Der var 
tale om, at Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti havde stillet et forslag om at indføre 
et moratorium (tøve) i forhold til den megen byudvikling vi har gang i og planer om i den 
kommende fremtid. Det handlede nok primært om byggeri på Radiogrunden, men forslaget 
gik nu engang på et ”fuldt stop”.  

Som jeg redegjorde for i mit indlæg, som jeg håber nogle af jer har set, er det det mest 
uansvarlige forslag jeg indtil nu har oplevet i mine snart 1½ år i kommunalbestyrelsen. Vi har 
en kommune, hvor økonomien af flere grunde er i en særlig dårlig forfatning herunder bl.a. 
fordi, at vi har en alt for stor andel af almennyttige boliger. Vi har i den grad et stor behov for 
at få løftet den gennemsnitlige indkomst i kommunen således, at vi får et større 
skatteprovenu og dermed står bedre rustet til at møde det udgiftspres, som også er en 
realitet. 

Andelen af ældre er stærkt stigende, vi oplever store udgiftsstigninger i familieafdelingen 
grundet et stigende antal børn og unge med forskellige diagnoser og sidst men ikke mindst 
kan man jo ikke se en nyhedsudsendelse uden at møde forældre, som skriger på flere voksne 
i institutionerne. Hvad de færreste bekymrer sig om er – hvor skal pengene komme fra? Lige 
netop derfor er det så vigtigt, at vi i Albertslund ikke tøver og sidder på hænderne, når 
investorer og andre ønsker at investere i vores by og herunder opfører ejerboliger. Vi burde i 
stedet hejse flaget og sige tak fordi I kommer og hjælper os med at gøre kommunens 
økonomiske fundament mere bæredygtig. Alternativet vil være at vi blot afventer og år efter 
år krydser fingre for, at vi får større bloktilskud og derved overlader det til andre kommuner at 
løse den opgave, som egentlig er vores. 

Byudvikling kommer I helt sikkert til at høre mere om – vi Konservative vil være offensive for 
det knytter sig direkte til de budskaber, vi også gik til valg på – at byen skulle have en mere 
bæredygtig økonomi. Forslaget nød, heldigvis for Albertslund, ikke opbakning fra andre end 
forslagsstillerne. Det kan undre mig, at et såkaldt borgerligt parti som Dansk Folkeparti tager 
del i et sådan forslag, når selv Socialistisk Folkeparti afstår – men det handler nok mere om at 
man ønsker at føre oppositionspolitik fremfor at forsøge at løse kommunens udfordringer. 
Det er den slags, jeg finder uansvarligt. 



�

Som nævnte har vores familieafsnit igennem længere tid været særligt udfordret langt ud 
over, hvad der er rimeligt og forsvarligt. I kommunen er der dannet et forældrenetværk med 
familier med børn med særlige behov. De har holdt møder med os partier såvel som 
fællesmøde med kommunalbestyrelsen og i den forbindelse er vi gjort bekendt med mange 
dybt alvorlige sager, hvor vores borgere har fået en særdeles dårlig behandling. Det handler 
om manglende svar på henvendelser, dårlig vejledning og alvorligst af alt er, at der i et stort 
antal sager ikke har været lovmedholdelighed. Altså har man ikke levet op til lovgivningen i 
sagerne. Det er meget kritisk og har medført, at flere familier er gået ned med stress, forældre 
har mistet job og så videre. Det er alvorlige sager, som gør indtryk, når man hører, hvordan 
der ikke bliver taget hånd om børnene, hvorefter problemerne blot udvikler sig og bliver 
større, ligesom at en løsning og hjælp til familien ender med at blive mere krævende og mere 
omkostningstung.  

Økonomien i familieafsnittet er ligeledes skredet gang på gang til trods for forskellige 
initiativer. Derfor var det glædeligt, at vi på vores møde med opbakning for hele 
kommunalbestyrelsen vedtog en handleplan, hvor familieafdelingen styrkes markant med 
flere medarbejdere, herunder administrativt personale og en jurist til at sikre legaliteten i 
vores sager. Der er rent faktisk tale om en hel ny genopbygning af afdelingen og det vil alt 
andet lige tage lidt tid, inden at de er i fulde omdrejninger. Det er dog aftalt, at vi politikere 
skal have det størst mulige vindue for at kunne følge med i udviklingen af afdelingen. Dels 
fordi vi forventer, at der bliver rettet op på de kritisable forhold, ligesom at vi har behov for 
meget tidligt at blive orienteret, i så fald der stadig måtte være udfordringer sådan, at vi har 
en mulighed for at gribe ind.  

Sidst men ikke mindst vil jeg nævne, at vi fik vedtaget en ny erhvervsstrategi som Lars 
Gravgaard, der er formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, har stået i spidsen for. 
Det er tydeligt at mærke blandt kollegaerne i kommunalbestyrelsen, at de var begejstret for 
vores nye erhvervsstrategi. Kun Enhedslisten havde kritik, hvilket flere bemærkede som 
værende en styrke – altså havde man nok ramt rigtig i strategiens fokus. Enhedslisten er 
generelt ikke så optaget af, at vi skal have et erhvervsliv i Albertslund og mente, at hvis vi 
skulle spare som kommune, kunne man passende gøre det på erhvervsindsatsen. Sagt på en 
anden måde kan man konstatere, at det med at det er vigtigt med arbejdspladser til vores 
borgere, optager dem lige så lidt som kommunens økonomisk situation.  
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Stor ros til Lars Gravgaard for det flotte arbejde, hvor der nu virkelig sker noget i forhold til 
vores indsats overfor erhvervslivet – det er tydeligt at Lars ved hvad der rør sig blandt vores 
virksomheder og har et godt netværk – og på flere måder forsøger at inddrage dem alle aktivt 
til vores fælles bedste.  

Det var hvad jeg vil dele fra kommunalbestyrelsesmødet. Husk at du altid kan følge med i 
vores møder enten ved at møde op i salen eller se med på kommune-tv. Jeg vil også gerne 
opfordre jer til at følge Lars og jeg på vores Facebook sider, så I får lidt kendskab til, hvad vi 
beskæftiger os med som folkevalgte. Tak fordi I, som vores bagland, bakker op om os og det 
arbejde vi laver og tak for den indsats i hver især bidrager med for at styrke Det Konservative 
Folkeparti lokalt. I ønskes alle en glædelig påske.  

 /Nils Jul Gjerlev 

Medlem af kommunalbestyrelsen  


