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Politisk lokal nyt

Så gik den ikke længere. I aften forlod vi forhandlinger 
sammen med Venstre, vi kunne ikke nå til enighed og 
da borgmesteren havde flertal sammen med SF og R, 
så var der ikke mere at komme efter. Borgmesteren 
havde mandat til et bredt forlig og til et forlig med SF 
og R – sådan blev det.

Vi forlod forhandlingerne da vi ikke kunne få en garanti 
for, at skatten ikke skulle stige frem til og 2022, et 
ufravigeligt krav, da vi ikke ville have, at de foreslåede 
udvidelser skulle betales to gange, først ved ekstra 
betalinger og forringelser af børnefamilierne og 
dernæst af alle vie en skattestigning. Vi må forvente 
der kommer en skattestigning i 2021, forligspartierne 
kan simpelthen ikke få ender til at nå sammen, fordi de 
ikke vil gøre det der er nødvendigt. 

Vi huske alle, at borgmesteren startede med 
besparelser på op imod 70 – 75 mio. kroner, det ender 
med besparelser på maksimalt 30 mio. kroner. 
Opgaven er ikke løst og et betyder store besparelser og skattestigning i 2021.

Jeg vil gerne takke Nils, Billal, Kira og Tina for et godt forløb. Vi har haft mange møder og brugt 
mange timer sammen for at få det bedste aftryk for en aftale, Vi er blevet så meget klogere på 
forhandlingsprocesserne og kan se tilbage på et fantastisk forhandlingsforløb og hvor vi fik vist, at 
vi er et ansvarligt parti som ikke finder sig i hvad som helst.

Vi vil nu forberede os på den næste tid, hvor vi skal være i opposition til borgmesteren og hans 
støttepartier. Det bliver spændende at se, om SF holder og byder ind når tingene bliver 
vanskelige og kommer til at gøre ondt, for i denne valgperiode har de været i opposition til byens 
udvikling.

Onsdag i denne uge vil det endelige budgetforlig blive vedtaget og det bliver spændende at se 
hvilke ændringer der er i forhold til det vi forlod.

Lars Gravgaard Hansen

1


	Politisk lokal nyt
	Den konservative vælgerforening i Albertslund                    Oktober 2019

