
Gladsaxe 20. september 2021 

’Sammen om et bedre Gladsaxe - hvor det er trygt at være barn, ung, 

familie, medarbejder og pensionist’ 

 

Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag til Budget 2022-2025 

Lokallisten Gladsaxe kan ikke støtte det samlede budget for 2022-2025, som er aftalt mellem 

byrådets partier A, B, C, F, O og V. Dog kan vi tilslutte os de dele af det indgåede budgetforlig, 

som trods alt peger i en socialt ansvarlig retning. 

Igen i år valgte borgmesteren at stille et ultimativt krav i forbindelse med forhandlingsforløbet –

denne gang handlede det både om Dagtilbudsstrategi 2 OG ny skole ved motorvejen på Ringbo-

grunden. Vi ærgrer os over at borgmesterens ’brede’ forlig viser sig kun at være for særligt udvalgte 

partier – og vi kunne konstatere at også vores og Enhedslistens forsøg på at komme borgmesteren i 

møde i forhandlingerne tydeligt blev afvist. Det er ærgerligt for forhandlingerne og i sidste ende 

ærgerligt for lokaldemokratiet. Vi kan kun håbe på og appellere til, at kommende års 

budgetforhandlinger vil foregå således, at dem, der gerne vil tage et ansvar for Gladsaxe kommune, 

også får en reel mulighed for det. 

Vi mener fortsat, at det er uforsvarligt at bruge i omegnen af 700 mio. kr på at bygge en ny skole, 

når vi nu ikke ved om det virker, og om skoledistriktets forældre overhovedet ville tilvælge skolen i 

højere grad end i dag - især når vi nu allerede har en skole som ligger i skønne grønne omgivelser 

mellem villakvarter og Værebro Park, som er helt i top ift at løfte sine elever fagligt, og hvor der er 

høj forældretilfredshed.  

På baggrund af dette forløb stiller Lokallisten Gladsaxe sit eget ændringsforslag til budget 2022-25. 

Et samlet overblik kan ses i tabel 1. 

  

Lokallisten Gladsaxes forslag 

Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag til borgmesterens budgetforslag indeholder visse af de 

samme nye indsatser, som er indeholdt i flertallets budgetaftale. Det gælder bl.a. disse forslag, som 

vi selv har fremført i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet i byrådssalen 25. august 2021, 

og som vi – hvis vi ikke var blevet udelukket fra de egentlige forhandlinger af borgmesteren – ville 

have arbejdet for i budgetforhandlingerne: 

• Ekstra midler til støttekrævende børn og unge. 

• Højere rengøringsniveau på kommunale velfærdsinstitutioner 

• Fortsættelse af tilbud om vaccination mod HPV i skoletiden 

• Pulje til fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere  

• Pulje til Støjreducerende tiltag 

 

 



Derudover indeholder Lokallisten Gladsaxes forslag en række andre fuldt finansierede tiltag, som vi 

har foreslået i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet i byrådssalen, og som vi – hvis vi ikke 

var blevet udelukket fra de egentlige forhandlinger – ville have arbejdet for i 

budgetforhandlingerne. 

Forslag til nye aktiviteter for drift og anlæg: 

Børn og unge 

- Ventilen – etablering af mødested + efteruddannelse af fagpersonale 

- Fritidsrygsæk (gratis fritidsaktivitet til alle børn i indskolingen) – fordi foreningslivet er 

Gladsaxes DNA - og fordi det er en massiv investering i børnenes sundhed og trivsel og i 

stærke fællesskaber 

- Pårørendevejledning for børn og unge  

- Flere to-lærer timer – til co-teaching 

- Genetablering af klasselærerfunktionen 

- Bevare og energirenovere de tilbageværende små trygge dagtilbud, herunder 

Bagsværd Børnehave, men også små børnehuse i andre dele af kommunen, så flere små 

Gladsaxe-børn kan tilbydes et trygt og overskueligt miljø i dagtimerne. Og så er småt også 

godt for smitteforebyggelsen, det har Coronatiden allerede lært os. 

- Redde skovgrupperne ved Højmarksvej og Gnisten, som planlægges nedlagt i 2022, så 

flere Gladsaxebørn får mulighed for fantastiske hele dage i skoven med naturoplevelser og 

masser af bevægelse.  

- Undersøge muligheder for etablering af nye skovgrupper i andre dele af kommunen i 

tilknytning til eksisterende daginstitutioner i Høje Gladsaxe, Værebro, Mørkhøj og 

Buddinge. 

-  

Ældre  

- Nyt daghjemstilbud til hjemmeboende pensionister – som har svært ved ved egen hjælp 

at forlade huset 

- Øget tilskud til pensionistrejser 

 

Sikker skolevej, kollektiv trafik og miljø 

- Sikker skolevej til og fra Skovbrynet Skole via en cykel/gangbro over motorvejen ved 

Værebro-Bagsværd. 

- Trykte køreplaner ved busstoppestederne, så de af vores borgere, der ikke er så fortrolige 

med smartphones og det digitale univers også har mulighed for at se, hvornår bussen kører. 

- Undersøge mulighederne for støtte til etablering af el-ladestandere i almene 

boligområder og mindre ejerforeninger, så det bliver en mere reel mulighed for beboerne 

at anskaffe en elbil. 

 

 



Tryghed og det sociale område 

- Tryghedsskabende indsats – særligt i Mørkhøj som i de seneste år har oplevet en stigende 

kriminalitet og utryghed i området. For det skal være trygt at færdes i Gladsaxe for alle 

aldre. 

Vi ønsker samtidigt bortfald af følgende besparelser i budgetaftalen, som vi mener går i en 

socialt helt skæv retning: 

• Ophør af sundhedsplejersker tilstedeværelse i mødregrupper 

• Besparelser på omlægnings af udskolingens pausetid 

• Rammebesparelse på takstfinansierede områder. En besparelse som vil ramme hårdt på 

nogle af vores svageste borgere og på et område, som i forvejen er i knæ. Besparelsen bør 

derfor fjernes. 

• Omorganisering af §85 tilbud på Ungeområdet 

• Hæve forældrebetaling for daginstitutioner 

Finansiering af forslagene: 

- Reduktion i størrelsen af Afdeling for Hverdagsteknologi. Hverdagsteknologi skal være et 

frivilligt tilbud for vores handicappede borgere og for vores ældre borgere. Gladsaxe bør i højere 

grad fokusere på at hente erfaringer fra andre kommuner og have fokus på hverdagsteknologi, som 

allerede er velafprøvet. Derved er der ikke behov for så stor en afdeling, hvorfor denne reduceres 

betragteligt i størrelse. 

- Forundersøgelse på Ringbo-grunden berammes til 2 mio kr inklusive en undersøgelse af 

skole tilfredshed og skolevalg blandt forældre i skoledistriktet. Herved frigøres 2 mio af de nye 

driftsmidler, som borgmesteren havde afsat i sit budget. 

- Justering af Dagtilbudsstrategien og implementeringsplanen således at byggeriet af Ny 

Bakkely udgår – herved frigøres anlægsmidler  

- Puljen til investeringer i strategisk kernevelfærd  

- Bufferpuljen 

- Reduktion i udgifter til eksterne konsulenter. Eksterne konsulenter skal bruges med omhu – og 

det bør altid først overvejes, hvordan vi bedst muligt får inddraget og hørt gode ideer og forslag fra 

vores mange dygtige medarbejdere, inden vi tyr til ’konsulentløsningen’. 

 

For detaljeret budget – se tabel på næste side. 

 

 

 

 



 

Samlet oversigt over Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag 2022 2023 2024 2025

(beløb i 1000 kr.)

Driftsbudgettet i alt 

Ventilen - etablering af mødested og efteruddannelse af fagprofessionelle 350              350              350              50                

Målrettet pårørendevejledning til børn og unge 330              330              330              330              

Fritidsrygsæk  - alle børn i 0., 1.og 2. klasse får en gratis fritidsaktivitet (værdi 1000 kr per barn) 3.400          3.400          3.400          3.400          

Daghjem til hjemmeboende pensionister 1.500          1.500          1.500          1.500          

Tilskud til pensionistture 100              100              100              100              

Tryghedsskabende aktiviteter - herunder opnormering af SSP indsatsen 1.000          1.000          1.000          1.000          

Trykte buskøreplaner ved stoppestederne - drift 20                20                20                20                

Bevarelse af skovgrupper ved Højmarksvej og Gnisten samt drift af 4 nye skovgrupper 800              800              800              800              

Bevare sundhedsplejersker i mødregrupper 60                60                60                60                

Droppe takststigninger i daginstitutioner 3.800          3.800          3.800          3.800          

Droppe besparelser på omorganisering af §85 støtte 235              235              235              235              

Co-teaching i folkeskolerne 2.000          2.000          2.000          2.000          

Besparelser på omlægnings af udskolingens pausetid 3.200          3.200          3.200          3.200          

Fjerne rammebesparelse på takstfinansierede tilbud (pkt. 45) 152              152              152              152              

Ekstra tilskud til støttekrævende børn og unge 8.000          8.000          

I alt nye driftsaktiviteter samt aflyste besparelser: 24.947       24.947       16.947       16.647       

Reduktion i udgifter til eksterne konsulenter 4.000-          4.000-          4.000-          4.000-          

Reduktion i størrelsen af Afdeling for Hverdagsteknologi 4.000-          4.000-          4.000-          4.000-          

Der bruges 2 mio på forunder søgelser på Ringbo-grunden herunder en brugerundersøgelse 

blandt kommende og nuværende forældre til børn i Skovbrynet Skoles skoledistrikt

2.000-          

Reducering af bufferpuljen 13.000-        9.000-          5.000-          13.000-        

Udmøntning af forhandlingspuljen 7.000-          7.000-          7.000-          7.000-          

Finansiering drift i alt 30.000-       17.000-       13.000-       21.000-       

Anlægsbudget i alt 

Sikker skolevej ved Skovbrynet skole - cykel-gangbro over motorvejen samt opgradering af 

stisystemet på begge sider af motorvejen til og fra skolen

15.000        15.000        15.000        

Pulje til energirenovering af mindre dagtilbud - herunder Bagsværd Børnehave på ny adresse 5.000          5.000          5.000          

Opsætning af holdere til trykte buskøreplaner ved stoppesteder uden 'count-down' tavler 300              

Pulje til tilskud til opsætning af elladestandere ved almene boligforeninger og mindre 

ejerforeninger

1.000          1.000          1.000          

Tilpasning af Dagtilbudsstrategi og implementeringsplan - således at byggeri af Ny Bakkely 

udgår i 2024

31.250-        

Anlægsbudget øget aktivitet og tilpasning 5.300          21.000       10.250-       16.000       

Øvrig finansiering 

Puljen til investeringer i strategisk kernevelfærd 3.000-          8.000-          5.000-          10.000-        

Kommunekassen 12.000-        1.000          

Driftsudgifter på servicerammen 3.644.832  3.640.190  3.630.027  3.613.476  

Strukturel balance 392.729     276.318     395.403     422.778     

Gennemsnitlig likviditet 1.091.187  907.524     679.569     546.862     


