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Venstre søger et bredt 
borgerligt samarbejde

børnene - gentoftes fremtid

Venstre er et liberalt parti, som ønsker et fortsat borgerligt styre i Gentofte Kommune. 
En stemme på Venstre er derfor en stemme på en borgerlig borgmester. Det er en garanti, 
som vælgerne kan føle sig trygge ved. Venstre medvirker derfor ikke til f.eks. at støtte en 
socialdemokratisk borgmester eller andre eksotiske eksperimenter. I mange år har ét parti 
i kraft af sit eget flertal alene ledet Gentofte. Venstre går til valg på at søge indflydelse og 
samarbejde med alle partier om en politik, der åbner, effektiviserer og liberaliserer Gentofte 
kommune. 

VEnstrE ønsKEr målbar KValItEt af unDErVIsnInGEn

Gentoftes har brugt over en milliard kroner de seneste 10 år på forbedringer af de fysiske 
forhold i folkeskolen, men ligger stadigvæk lavt målt på undervisningsudgifter per elev. 
Det kan gøres bedre. alt for mange forældre oplever, at undervisningen ikke modsvarer 
deres forventninger. Den opfattelse skal der laves om på, og det kræver, at nye tanker kom-
mer på bordet. 

Venstre vil arbejde for, at kvaliteten af undervisningen i Gentoftes skoler bliver målbar ved 
hjælp af eksterne evalueringer, sådan at politikerne bedre kan kontrollere og sikre kvalitet 
i vores folkeskoler.  En klar målsætning skal være, at Gentoftes kommunale skolevæsen som 
minimum ligger i top 10 blandt landets kommuner mht. karaktergennemsnit efter 9. klasse. 
folkeskolen er til for alle, og Gentoftes skoler skal karakteriseres ved en rummelighed, så 
der både er plads til de elever, der har behov for ekstra opmærksomhed og til dem, der 
har brug for ekstra faglige udfordringer. Venstre vil også arbejde for, at den oplevede plads-
mangel i kommunens folkeskoler i de kommende år bliver løst. 

I Venstre er vi åbne over for alle idéer, der kan understøtte det langsigtede mål om rumme-
lighed og høj kvalitet.

VEnstrE ønsKEr En styrKElsE af båDE sKolElEDElsEn oG lærErnE

Efter Venstres opfattelse er der masser af muligheder for at forbedre skolevæsenet 
gennem opkvalificering, så kommunens folkeskoler får en stadigt mere moderne og effektiv 
ledelse. Det er desuden vigtigt, at skoleledelsen forstår deres ansvar, og derfor blandt andet 
løbende overværer og evaluerer undervisningen i de forskellige fag, samt at ledelsen sikrer, 
at lærerne får den fornødne efteruddannelse. Eksempelvis har alle lærerne på Gentoftes 
kommunale folkeskoler i 2013 fået en gratis computer, og derfor vil Venstre stille krav 
om, at lærernes It-kompetencer er fuldt opdaterede med henblik på at sikre en moderne 
og effektiv undervisning.  

Kommunen skal i langt højere grad end det er tilfældet nu påtage sig lederansvaret og stille 
større faglige krav til både skoleledelsen og lærerkorpset.
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Venstre foreslår konkret, at der bør ske en yderligere opkvalificering af lærerkræfterne 
i kommunens folkeskoler ved for eksempel, at enkelte lærere kan få opkvalificerende 
kurser samt at der kan ansættes personer med særlige kvalifikationer, f.eks. universitets-
uddannede magistre med hovedfag i dansk, matematik og naturfag særligt med henblik på 
undervisning i folkeskolernes afgangsklasser. 

Venstre støtter, at de enkelte skolers ledelse får mere selvbestemmelse og får større frihed 
til, at hver skole kan udvikle sin egen unikke identitet. frihed under ansvar.

VEnstrE ønsKEr mErE KValItEt oG flEKsIbIlItEt I DaGInstItutIonErnE

Venstre mener, at det er vigtigt, vi støtter børnefamilierne i kommunen. Derfor vil vi 
arbejde for at sænke forældrebidraget ned til landsgennemsnittet. som støtte til de 
erhvervsaktive børnefamilier, ønsker Venstre også at udvide åbningstiderne i dagsinstitu-
tionerne. Det må ikke være dyrere eller mere kompliceret at være forældre i Gentofte.

selvom Gentoftes daginstitutioner er gode skal der hele tiden være fokus på forbedringer 
og effektiviseringer. Venstre vil sikre, at der alene tilbydes højkvalitetsinstitutioner i 
kommunen, da det har en dokumenterbar positiv effekt på børnenes udvikling og trivsel. 
I børnehaven skal der være et fokus på børnenes skoleparathed - det vil være med til at 
støtte et positivt skoleforløb til glæde for både barnet, forældrene og skolen.

Gentofte Kommune skal følge Dagtilbudslovens regler, der lægger vægt på, at det enkelte 
barns og families behov skal indgå i kommunens sagsbehandling, når der søges om plads 
i en daginstitution. Derfor bør den nuværende digitale pladsanvisning udskiftes med en 
mere menneskelig opskrivningsportal, hvor sagsbehandlere hjælper forældrene med plads-
anvisning – i overensstemmelse med Dagtilbudslovens regler herom.

VEnstrE ønsKEr bEDrE forholD for ErhVErVslIVEt oG flErE arbEjDsplaDsEr

Venstre vil arbejde for, at dækningsafgiften for erhvervsdrivende efterhånden helt afskaf-
fes. Det er en ren ekstra skat på virksomheder, forretninger og butikker, som i forvejen 
betaler ejendomsskat til kommunen. Gentofte har nogle af landets højeste byggesagsgeby-
rer, hvilke Venstre ønsker, som minimum, skal reduceres til under landsgennemsnittet og 
hvor det samtidig skal sikres, at sagsbehandlingstiden for bygge- og miljøgodkendelser ikke 
overstiger 3 måneder.

Venstre foreslår, at der nedsættes et hurtigarbejdende erhvervsudvalg, der skal komme 
med oplæg til, hvordan vi snarligt får forbedret erhvervsklimaet i kommunen for både at 
skabe vækst, arbejdspladser og rationaliseringer. Det skal være nemt og enkelt at starte 
og drive virksomhed i Gentofte Kommune. Derfor er det Venstres ønske, at der etableres 
en Erhvervsservice, hvor alle virksomheder og iværksættere kan henvende sig og modtage 
hurtig hjælp og information.
 

en liberal hjælp 
til erhVerVsliVet og 
infrastrukturen
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VEnstrE ønsKEr flErE trafIK- oG bymIljøInVEstErInGEr I GEntoftE

hvis Gentofte skal være attraktiv også for erhvervslivet, så skal vi fortsat investere i god 
infrastruktur, gode trafikforhold og charmerende og multi-funktionelle bymiljøer. Gentofte 
skal derfor også fremover så vidt muligt deltage i trafikinvesteringer, der binder kommunen 
sammen med det øvrige København og ikke mindst sørge for, at vi får flere indbydende 
og inspirerende bymiljøer til glæde og gavn for både borgerne og forretningslivet. I Venstre 
er vi åbne over for finansieringsmodeller, hvor man også lader private investere i f.eks. 
offentlige trafikanlæg og anden infrastruktur.

VEnstrE arbEjDEr for mErE KValItEt for borGErnE  

Gentofte er helt grundlæggende en god kommune med høj service og relativ lav skat. 
Ikke desto mindre er der naturligvis fortsat et betydeligt rum for yderligere forbedringer, 
der sikrer, at kommunens penge bruges bedst muligt og mest effektivt. Gentoftes borgere 
skal simpelthen have mere service for pengene. Det kræver mod og et nyt syn på tingene at 
skabe forandring og turde kigge kritisk på tidligere beslutninger. Den fornyelse vil Venstre 
gerne medvirke til.

VEnstrE VIl haVE bEDrE styr på øKonomIEn

En stemme på Venstre er en stemme på orden og stabilitet i kommunekassen og gradvise 
nedsættelser af de kommunale skatter i takt med gennemførelsen af moderniseringer 
og effektiviseringer.  Der er ingen grund til at Gentofte Kommune opkræver unødvendigt 
meget fra borgerne i den tro, at pengene ligger bedst i kommunens lommer. Derfor skal den 
kommunale kassebeholdning nedbringes fra den halve milliard, der nu er i kassen, til et 
niveau som i andre veldrevne kommuner, og de kommende (statsligt besluttede) stigninger 
i grundskatterne skal modsvares af en krone for krone nedsættelse af kommuneskatten. 

både drifts- og anlægsudgifterne skal styres tæt, og kommunalbestyrelsen og borgerne skal 
løbende orienteres om udviklingen i kommunens økonomi. Der skal stilles faste mål for 
effektivisering af administrationen, og gevinsten skal bruges til at forbedre serviceniveauet 
over for borgerne og til reduktion af skatter og kommunale afgifter. I Gentofte skal vi bruge 
de gode erfaringer fra andre kommuner med offentlig-private partnerskaber og udlicitering 
af opgaver, der i dag udføres af kommunen selv.

VEnstrE ønsKEr mErE KValItEt I ælDrEplEjEn

Gentoftes ældre borgere skal mærke, at de bor i en veldrevet kommune, som har overskud 
til at yde lidt ekstra. 

for Venstre er det afgørende vigtigt, at ældreplejen tilrettelægges så effektivt som muligt, 
så ressourcer ikke spildes. forbedringer på ældreområdet forudsætter, at der sker effektivi-
seringer i driften.  Venstre ønsker blandt andet derfor mere valgfrihed i ældreplejen, sådan 
at områder ud over rengøring sættes i udbud, hvor flere private aktører får lov til at byde på 
disse opgaver. 

forVent mere 
af din kommune
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Der skal fortsat være fokus på, at så få personer som muligt får adgang til den ældres hjem 
af hensyn til den enkeltes tryghed.

VEnstrE ønsKEr mErE åbEnhED I forValtnInGEn

Venstre har tillid til borgerne, og Venstre vil derfor i den kommende valgperiode stille 
krav til den kommende ledelse i kommunen om at sikre større åbenhed i forvaltningen. 

Der er behov for mere åbenhed og mere demokratisk medinddragelse af borgerne, sådan 
at borgerne ikke får det indtryk, at nogle beslutninger nærmest træffes af en enkelt byråds-
gruppe i et lukket rum. Venstre ønsker også at vi får et bedre kendskab til brugertilfred-
sheden. 

Venstre foreslår konkret, at kommunen hvert år offentliggør den brugeroplevede kvalitet hos 
modtagerne af hjemmehjælp, blandt forældre til børn i dagtilbud og hos elever i folkeskolen.
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