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KÆRE MEDLEMMER – det er igen blevet tid til at give jer en lille opdatering på det seneste 
kommunalbestyrelsesmøde, der i Coronakrisens tegn blev historisk, idet det blev gennemført 
virtuelt. I lighed med alt andet denne tid var vi sammen – hver for sig. 

Vi indledte med behandling af forslag fra Enhedslisten og Alternativet, som 
handlede om mulighed for midlertidig orlov fra plads i dagtilbud og SFO i 
forbindelse med Corona. Socialdemokratiet, SF og Radikale havde lavet et 
ændringsforslag til det fremsatte, således, at de nuværende muligheder 
for at søge orlov fra dagtilbud blev udvidet og kunne ske uden varsling i 
særlige tilfælde herunder i en tid som nu med Corona. Det støttede vi og 
det gælder dagtilbud til og med børnehave.  

Dernæst behandlede vi punkter vedr. minimumsnormeringer. Det 
handlede dels om indførslen af 3/6 modellen altså 3 vuggestuebørn pr. 
voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen i vores institutioner i den primære 
åbningstid. Sammen med dette forslag var der også en sag om tilskud til 
minimumsnormeringer fra staten. Albertslund Kommune får godt 2.5 mil. kr. til 
minimumsnormeringer i 2020. Desværre og meget uhensigtsmæssigt skal beløbet lægges 
oven i de på budgettet allerede afsatte 3 mil. Kommunen kan ikke, som der ellers var lagt op 
til i budgetteksten, lægge de centrale midler til side og buge dem som værn mod 
ekstraordinære udgifter på børneområdet.  

Jeg redegjorde for denne urimelighed, hvor man fra regeringens side straffer Albertslund og 
ser fuldstændig bort fra, at vi som kommune var gået foran. Tænk hvad vi kunne have fået for 
2.5 mil. Vi kunne have undladt mange at de besparelser i budgettet, som ramte særlig hårdt 
eller have prioriteret vores legepladser i institutionerne, som i den grad trænger til fornyelse. 
Det er ikke muligt, vi skal have flere pædagoger og kun pædagoger, hvis de altså findes, for 
lige nu er der 98 kommuner, som skal opnormere.  

Der har længe været planer om fornyelse af omklædnings- og opbevaringsfaciliteter i HIC og 
vi har for år tilbage også afsat penge til dette. Desværre har projektet været ramt af forskellige 
problemer. På aftens møde blev der afsat midler til, at sagen nu kan komme tilbage på sporet. 
Midler til projektering således at HIC kan fremlægge et projekt, når de skal ud og søge 
fondsmidler. 

Som det har været fremme i medierne, er anlægsloftet suspenderet i år således, at 
kommunerne ikke er begrænset på dette område. Det har medført, at vi i Albertslund 
fremrykker flere planlagte renoveringer.  



På mødet blev det besluttet at igangsætte arbejde på vores skoler med at forbedre vores 
indeklima jf. vores indeklimastrategi. Vi fik også genoptaget den igangværende udskiftning af 
gadebelysning ligesom, at vi godkendte tiltrængte renoveringer på fjernvarmenettet.  

Slutteligt vil jeg nævne, at en enig kommunalbestyrelse besluttede at udsætte betaling af 
dækningsafgiften for 2. halvår 2020 således, at denne først betales i 2021, hvilket gerne skulle 
hjælpe det lokale erhvervsliv i Coronakrisen. Ligeså blev der i kommunen etableret en pulje på 
godt 2 mil. kr. til mulig håndtering af merudgifter pga. Corona. Puljen finansieres af sparede 
udgifter i de første 4 uger, hvor kommunen var delvist nedlukket.  

Det var hvad jeg havde valgt at bringe. Jeg håber, at I og jeres familier har det godt. Selv 
savner jeg ganske meget normaliteten og de sociale fællesskaber. Jeg håber snart vi kan ses 
igen, helt som vi plejer. 

/Nils Jul Gjerlev, kommunalbestyrelsesmedlem 


