
                                                                                                                                  

POLITISK LOKAL NYT 
                                             DEN KONSERVATIVE VÆLGERFORENING I ALBERTSLUND                    OKTOBER 2019  

Politisk update
Oktober måneds møde er normalt det møde hvor vi 
andenbehandler budgettet, men i år er det anderledes. 
Vi havde første behandling af budgettet, som normalt 
er en tilkendegivelse af hvordan de enkelte partier ser 
oplægget og kommenterer på de fremsendte 
sparekataloger. Sådan burde det også have været 
denne gang, men noget blev anderledes.

Under vores forhandlinger med socialdemokraterne 
havde man luftet tanken om, at man ville indføre 
minimums nomeringer, de fremlagde deres tanker og 
understregede også, at det vi talte om skulle forblive 
mellem os der var tilstede og ikke bruge det under 
første behandlingen af budgettet. Vi holder selvfølgelig 
hvad vi lover, og derfor var vi noget overrasket over, at 
vi kunne læse i AP om minimums normeringerne. Det 
sætter forhandlingerne i et helt andet lys fremover.

Nå men mødet i kommunalbestyrelsen blev nu 
alligevel et af de gode, der var masse gode indlæg om 
budgettet og om Albertslunds situation. 

Ser vi på de tilskud som vi modtager til næste år, så er situationen egentlig væsentlig bedre 
end forudset, vi har fået op imod 30 til 35 mio. Kroner mere i tilskud end budgetteret, så det 
egnetlige hul i kassen er ikke på 70 mio. Kroner men omkring de 35 mio. Kroner og sådan vil 
de røde partier gå ind i forhandlingerne. Med det vil vi ikke.

Vi vil sikre os, at vi ikke igen skal ud og spare en masse penge i de kommende år, vi vil gøre 
alt hvad vi kan for at sikre ro og stabilitet i kommunen, for hvergang vi melder voldsomme 
besparelser ud, så mister medarbejderne momentum og det koster på servicen overfor byen 
borgere. Vi kan med glæde konstatere, at vores budgetkrav til budget 2018, om et 
skattestop virker. Flere at de andre partier vil meget gerne hæve skatten, men hvergang har 
borgmesteren slået fast, at det gør man ikke fordi man har lavet en aftale. Supet godt, at vi 
fik det med. 

Tilbage til forhandlingerne. Vi har været hos borgmesteren to gange og har aftalt næste 
møde lørdag d. 12. oktober kl. 0800. Her vil vi fremlægge vores syn på situationen og måske 
vil mødet blive meget kort, for når socialdemokraterne har meldt ud at de vil bruge 40 mio. 
Kroner på minimums nomeringer, så er der i realiteten ikke mere at komme efter. Det er 
utopi at tro, at med besparelser på 40 til 50 mio. Kroner, sat der bliver luft til ønsker – og slet 
ikke med tanke på minimums normeringerne. 40 mio. Kroner over de næste 4 år.
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 Det svarer præcist til det provenu som Albertslund har fået ud af de seneste to 
skattestigninger, tankevækkende. Specielt tankevækkende fordi, at Albertslund er den 
kommune der bruger fjerde flest penge på netop 0 til 5 års området.

Nå, forhandlingerne fortsætter og budgettet vil blive godkendt senest d. 5 november, hvor 
der er sidste frist, spørgsmålet er blot – er vi med?

AMC, vores motorsportscenter var til debat og her meldte vi ud, at vi støtter en placering på 
stadion. Vi ønsker dog, at der i projektet tages hensyn til de  borgere der bor tættest på. Der 
bør indtænkes støjvolde med syd og Vest og så bør man også tænke støjen fra motorvejen 
ind. Det forholder sig sådan, at de omkostninger der vedrører AMC’s flytning kan blive betalt 
af Hyldager projektet. Det burde betyde, at støjværn kan blive en del af dette projekt og 
dermed udgift neutralt for Albertslund. Det er noget vi vil forfølge, vi skal tage så meget 
hensyn til alle parter i denne lidt spegede sag.

Det sidste jeg vil kommentere på er et forslag fremsat af Ø, B, F og Å om at kommunens 
bank skal være kommune kredit eller Nationalbanken. Dette forslag kan vi selvfølgelig ikke 
støtte og med en argumentation om, at de er de eneste banker der ikke er involveret i 
dårlige bankforretninger måtte jeg henvise til, at skattevæsenet har nationalbanken som 
bank, og at de dermed må være rodet ind i skatte skandalen på 12.9 mia. Kroner udbetalt i 
udbytte sagen. Det er selvfølgelig forkert, men det er præmissen også for at danske banker i 
bred forstand står bag en masse ulovligheder. Som DF sagde, Vestjyske sparekasse har et 
motto: Alle banker er ens, det er medarbejderne der er forskellen! Det siger alt.

Et langt politisk update, men håber du alligevel tog dig tid til at læse den. Har du spørgsmål 
eller kommentarer generelt, så er du meget velkommen til at skrive til Nils Jul Gjerlev eller til 
mig. Dine input kan hjælpe os med at gøre nyhedsbrevet bedre.

Nils.jul.gjerlev@albertslund.dk og lars.gravgaard.hansen@albertslund.dk

Lars Gravgaard Hansen

Mobil: 40310807
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