
                                                                                                                                  

POLITISK LOKAL NYT 
DEN KONSERVATIVE VÆLGERFORENING I ALBERTSLUNDPOLITISK UPDATE MAJ 2019  

Endnu en måned er gået og endnu et møde afholdt. 
Et specielt møde, da der var forholdsmæssig få 
punkter på dagsordenen, men et møde hvor lysten 
til diskussion var stor, så vi blev først færdige efter 
kl. 23:00, og hvorfor nu det? 

Den første sag var et forslag fra Enhedslisten om at 
stoppe de obligatoriske test i folkeskolen. Dette 
punkt gav megen debat og der var enighed om, at 
Undervisningsministeren og forligspartierne 
hurtigst muligt skulle få undersøgt værdien af disse 
test. En nylig undersøgelse har påvist, at de 
obligatoriske test ikke havde nogen værdi. 

Altså enighed om at få det undersøgt, men ikke 
enighed om, at de test der skal gennemføres ikke 
kan og må bruges til noget. Det bliver spændende 
at se hvad dette ender med. En ting er sikkert, vi 
kommer til at behandle sagen igen. 

Digitalisering og investeringsplan for skolerne blev 
drøftet og hovedtrækkende i debatten var, om 0 
klasserne skulle have tildelt en Ipad fra skolestart eller om det først skulle ske senere. 
Mange ændringsforslag kom til afstemning. Fra DF foreslog man at ladwe være med at 
købe IT og bruge pengene på legetøj, bolde og værktøjer, så de unge kunne blive mere 
kreative og bevæge sig mere end i dag. Det blev nedstemt og desværre fik vi ikke medhold 
i, at det var unødvendigt at købe Ipad til 0 klasserne, der var et flertal som syntes de skulle 
have dem. 

Et andet punkt der også gav megen debat var punktet om, at gøre kommunens 
arbejdspladser fri fra røg. Med andre ord, det bliver forbudt for kommunens ansatte at 
ryge i arbejdstiden fra 1. august 2020. Egentlig et voldsomt indgreb, men ser man på det 
faktum at der er flere unge der begynder at ryge end tidligere, så skal der noget aldeles 
alvorligt til. Debat og oplysning har ikke hjulpet selvom vi har gjort det i mange år, så nu er 
det så blevet politisk bestemt, at det skal forbydes fra 1. august 2020. 

Skolerne blev under næste punkt på dagsorden gjort tobaks frie allerede fra 1. august 
2019. Tobaksfrie betyder at der hverken må ryges, tages snus eller dampes på e-cigaretter. 
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Forbudet gælder også i institutionerne. Kommunen indgår samarbejde med 
kræftensbekæmpelse om rygestop og tilbyder desuden rygestopkursus for dem der ønsker 
det. 

Støjhandlingsplan for Albertslund 2019 til 2023 blev drøftet og her er vi meget tilfredse 
med, at vi fik medtaget El-busser som et alternativ til de støjende busser der kører rundt i 
dag. Ingen kan være imod at der fokuseres på støjen, da det er et af de største problemer 
vi har i dag i Albertslund. 

Det sidste jeg vil komme ind på er Kulturpolitikken som er under udarbejdelse. Også her 
havde vi en god debat hvor mange ting blev sagt. Vi er ganske fortrøstningsfulde og tror at 
det kommende arbejde med at beskrive en kulturpolitik for Albertslund ender ud i, en rigtig 
god og beskrivende kulturpolitik. Inden den bliver politisk vedtaget vil alle interesserede 
kunne sende høringssvar ind med sin menig om politikken. 

Lars Gravgaard Hansen 

Medlem af kommunalbestyrelsen  

Mobil: 40310807 

E-mail: lars.gravgaard.hansen@gmail.com 
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