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KÆRE MEDLEMMER – det er igen blevet tid til at give 
jer en lille opdatering på det seneste 
kommunalbestyrelsesmøde. Det var lidt unormalt med 
ret få punkter, der kunne få stemningen op blandt de 
folkevalgte og derfor kunne vi også runde af allerede 
kl. 21.10.

Inden selve kommunalbestyrelsesmødet havde vi 
været samlet til temamøde om fremtidsplanerne for 
udviklingen af Hersted Industripark. Det var meget 
spændende og interessant at se den fremlagte 
masterplan, hvor der var planlagt høj bebyggelse 
omkring den kommende letbane station, plads til 
industri og erhverv i midten af området og lavere 
bebyggelse i randområdet mod de eksisterende 
boligområder i syd og skoven mod vest og nord. En 
nedlæggelse af Gammel Landevej og den nordlige del 
af Herstedøstervej indgik også i planen. Der er langt 
fra en masterplan til virkelighed og planen har et sigte, 
som hedder 2045, så når vi senere behandler sagen 
politisk, planter vi nogle frø – til fremtidens Albertslund. 

Der blev vedtaget en ny erhvervsstrategi, som fik 
megen positiv omtale – et godt og flot resultat som 
Lars har stået i spidsen for og enkelte kritiske ryster fra Enhedslisten bidrager i den forbindelse 
kun til at øge begejstringen for den nye erhvervsstrategi. Der var enkelte bemærkninger om, at 
den var i konflikt med masterplanen for Hersted Industri Park, men der skal man jo bemærke, at 
erhvervsstrategien har et langt kortere sigte end masterplanen. Lars beskrev det meget fint med, 
at området med den nye erhvervsstrategi gik fra at være industripark til erhvervspark. 

Vores skolestrategi, som hedder ”Skole for alle” skal evalueres, hvorunder det også skal 
undersøges, hvorvidt vi når de mål, der var tiltænkt med folkeskolereformen. Der er mange 
faktorer i spil, hvordan påvirker det læringen at pædagoger deltager i undervisningen, hvordan 
påvirker inklusion af børn med særlige behov og lykkes vi med at få bevægelse ind i 
undervisningen. Det sidste er jeg ret overbevist om ikke er tilfældet. Det er dog vigtigt at få taget 
temperaturen på en så vigtig institution som folkeskolen, så vi med det afsæt kan lave den næste 
og kommende skolestrategi. I forbindelse med undersøgelsen er det sikret, at ”alle” kommer til 
orde – altså både medarbejdere, forældre og skoleledelse samt ikke mindst børnene. Ligeså 
indgår data fra eksamener og nationale test mv.

Til slut vil jeg nævne, at det igen i år har vist sig, at kommunens forbrug til dato har været for højt, 
hvorfor der blev vedtaget en tilpasning af økonomien gældende for resten af året således, at vi 
forhåbentligt kan holde os inden for den udmeldte service- og anlægsramme og derved undgå at 
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blive økonomisk straffet. Det er som tidligere udgifter på det specialiserede område, som presse 
økonomien – altså børn, unge og voksne med særlige behov. Det understreger igen og igen 
behovet for, at vi arbejder hen imod et stort omfang af byudvikling med flere private og attraktive 
boliger, som kan medvirke til at tiltrække flere økonomisk stærke borgere til vores by. 

Som I ved, er vi også netop nu ved at forhandle kommunes budget for 2020 og i den forbindelse 
er det værd at have ovennævnte betragtninger in mente. Vi må sikre, at vi i videst muligt omfang 
får tilpasset kommunens økonomi således, at den svarer til indtægterne, idet vi dog også skal 
sikre, at kommunen forbliver så attraktiv, at vi kan tiltrække de mange nye borgere, som på lang 
sigt skal medvirke til at gøre byen økonomisk bæredygtig. Det er ikke nogen let opgave, som 
ligger foran os men vi er klar til at give os i kast med den, herunder gerne med jeres bidrag, 
tanker og idéer.  

/Nils Jul Gjerlev, kommunalbestyrelsesmedlem
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