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KÆRE MEDLEMMER – det er igen blevet tid til at give jer en 
lille opdatering på det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Det 
var dejligt at være tilbage i kommunalbestyrelsessalen efter en 
god lang jule- og nytårsferie. Nu var det igen tid til masser af 
debat og som aftenen skred frem, var det tydeligt, at 
valgkampen frem mod KV21 er skudt i gang. Socialdemokratiet 
kæmper lidt fra sag til sag og var Socialistisk Folkeparti lidt 
mere selvstændige, kunne det egentlig blive rigtig interessant. 

Første sag var klassetal-sagen, hvor kommunalbestyrelsen skal 
træffe beslutning om hvor mange nye 0. klasser, som skal 
dannes til sommer. Det kan nemt blive teknisk og det skal jeg 
skåne jer for her. Nogle har formentlig set mit læserbrev i AP og 
opslag på Facebook. Der var lagt op til at skære et spor væk 
grundet svagt faldende elevtal. Det fandt vi var en dårlig idé, 
hvorfor vi havde stillet forslag om at fortsætte med det antal 
spor, vi kender. Vores løsning ville samtidig medførte en lavere 
klassekvotient på Herstedøster Skole, hvilket passede godt med det tidligere udmeldte ønske om 
at støtte og hjælpe de børn, som kommer fra Rosenly. Vores forslag fik opbakning af 9 ud af 21 
medlemmer i KB – så det blev ved nær ved og næsten. Men vi fik en god debat om sagen og jeg 
er af den opfattelse, at det er blevet meget tydeligt for alle med tilknytning til vores skoler, at vi er 
et parti, som kæmper og brænder for folkeskolen. Personligt glæder jeg mig meget til at fortsætte 
den kamp.

En del punkter handlede om besparelser på kulturområdet på baggrund af budget 2020. Der var 
alt fra takststigninger til kortere åbningstid og lukning af biblioteket i Hedemarken. Som Lars 
gjorde rede for, undrede det os, at man kun hæver taksterne bagatelagtige, nu det er nødvendigt. 
Man kunne også ønske sig, at vi som kommune lavede en mere tydelig prioritering af, hvad vi vil 
og ikke vil frem for at skære lidt her og der. Vi valgte at undlade at stemme under behandlingen af 
disse besparelser med henvisning til, at vi ikke var en del af budgettet. Vil de ikke have os med i 
budgettet, må de også selv bære de svære beslutninger igennem. 

No cure – no pay, hvor man beder et konsulentfirma hjælpe kommunen med af forhandle bedre 
priser på f.eks. sociale tilbud, fik også meget opmærksomhed. Der har i pressen været stor 
omtale af kommuner, som gør brug af sådanne konsulentfirmaer, hvilket også er sket i 
Albertslund. Vi har dog fået en redegørelse, der gør, at Lars og jeg har tillid til, at det sker på en 
ordentlig måde – altså handler det om at forhandle en bedre pris på en ydelse og ikke hvorvidt en 
borger skal have ydelsen eller ej. Der kan være etiske problemstillinger, når man køber ydelser 
på en sådan måde, hvilket vi er opmærksomme på, men vi mener ikke, at vi skal afstå for at 
kunne gøre brug af sådanne fremover. Derfor støttede vi ikke forslag rejst af Enhedslisten, Dansk 
Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.    
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Vi skal have mere natur og flere træer helt lokalt i Albertslund og derfor havde vi sammen med 
Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet fremsendt et forslag til KB, der støtter 
op om Agendacenteret ambition om en halv million flere træer i og omkring Albertslund. Det er et 
folkeligt projekt, hvor kommunen skal understøtte med at udpege områder, der er egnet. Det er 
tanken at borgere og andre, som måtte være interesseret selv kan købe et eller flere træer, lidt 
som det skete da Mønterne blev dannet. Jeg er sikker på, at forslaget vil få omtale i den lokale 
presse og opbakningen var stor, kun Venstre og DF undlod at stemme for sagen. 

Det var efter min vurdering de mest interessante emner fra aftenens møde. Bland jer gerne i den 
lokale debat – både i Albertslund Posten og på Facebook – herunder i gruppen ”Lokalpolitik 
Albertslund”. Lad os vise byen, at vi er Konservative er meget mere end Lars og jeg og lad os 
vise dem, at vi har en god og konstruktiv tilgang til vores by og dens udvikling. Lad os vise dem at 
fremtiden er konservativ. 

/Nils Jul Gjerlev
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