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Det vil Enhedslisten i Gladsaxe
Byrådsvalget står for døren: 21. november 2017. Her er Enhedslistens bud på, hvilke krav vi
har til udviklingen i Gladsaxe de kommende fire år. Kampen for socialisme i en kommunal
sammenhæng handler om at opbygge stærke fællesskaber, hvor vi indretter samfundet, så det
tager hensyn til menneskers behov.
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1. Fra skattelettelser til velfærd
Uligheden vokser i Danmark. De bedst stillede har fået skattelettelser, mens velfærden og den
sociale tryghed ved arbejdsløshed og sygdom er blevet forringet. Dagpengeperioden er
halveret fra fire til to år. Det nye kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen kan betyde
indtægtsnedgange på tusinder af kroner om måneden. Det er blevet langt vanskeligere at opnå
fleksjob og førtidspension, og senest oplevede de nyuddannede at dagpenge-dimittend-satsen
for enlige blev nedsat.
Det er kun få af disse urimelige forhold, der kan løses i kommunerne, og forandringer kræver
landspolitiske beslutninger. Men hvad KAN vi så gøre …..
Enhedslisten i Gladsaxe vil arbejde for at mindske uligheden ved at forbedre den kollektive
velfærd, ved at forbedre indsatsen for at skabe arbejdspladser, også til folk med nedsat
arbejdsevne, og ved at sikre den bedst mulige hjælp til borgere, som rammes af
kontanthjælpsloftet eller andre fattigdomsydelser på grund af arbejdsløshed eller sygdom.

1.1 Fra blind vækst til bedre livskvalitet
Mange kommunale planer tager udgangspunkt i øget vækst, der anses for en forudsætning for
bevarelse af velfærden, og Gladsaxe opfattes som del af hovedstadsregionen i konkurrencen
om vækst med andre storbyer. Det er tanker, som vi er helt uenige i. Vækst er ikke en
forudsætning for at skaffe arbejde. Grøn omstilling og kortere arbejdstid giver derimod
arbejde til flere mennesker. Enhedslisten betragter økonomisk vækst i den rige del af verden
som undergravende for velfærden, fordi denne vækst udpiner jordens ressourcer. Den rige del
af verden skal samlet set forbruge langt mindre af jordens ressourcer end den gør i dag. Det
skal dog ikke få os til at glemme, at der er mennesker i Danmark, der er fattige og ikke har råd
til at opfylde helt basale behov – de har selvfølgelig behov for et større forbrug.
Vi ønsker udvikling og øget livskvalitet gennem omfordeling af den eksisterende rigdom, der
bl.a. skal opnås gennem en markant progressiv beskatning af de højeste indkomster og ved en
effektiv bekæmpelse af skattely og snyd. Enhedslistens kæmper for, at den offentlige sektor
skal have bedre muligheder for at sikre velfærd og beskæftigelse i fremtiden. Af den grund
skal der sættes en stopper for yderligere privatisering og udlicitering af offentlige
virksomheder og tjenesteydelser. Hver eneste gang der privatiseres og udliciteres, er det et tab
af tryghed og kvalitet.
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2. Råd til velfærd
De stramme årlige økonomiaftaler for kommunerne er en væsentlig hæmsko for udvikling af
velfærden. Samtidig presser regeringen kommunerne med omprioriteringsbidrag og andre
nedskæringer. Over for disse forringelser er Enhedslisten garant for konsekvent modstand.
Enhedslisten har ikke i de foregående fire år haft indflydelse til, at Gladsaxe gik foran i et
kommunalt oprør, men kommunen deltog dog i de protester, der var mod
omprioriteringsbidraget. Her er det centralt, at Gladsaxe Kommune sammen med andre
kommuner rækker hånden ud mod fagbevægelsen, således at ansatte og borgere går sammen i
de nødvendige protester, der har vist sig at virke. Gladsaxe har faktisk et økonomisk råderum,
og det er lykkedes Enhedslisten at medvirke til at få det brugt til investeringer i velfærd. Dette
arbejde skal forsættes i de kommende fire år.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at medvirke til en mobilisering i fagbevægelse, borger- og brugergrupper der ikke vil
finde sig i dårligere velfærd
• at imødegå regeringens underminering af det kommunale selvstyre, herunder arbejde
for, at Gladsaxe Kommune kan få lov til at bestemme over brugen af sine egne penge
• at afskaffe budgetaftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, der
begrænser den kommunale service
• at bekæmpe og mobilisere mod privatisering og udlicitering
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3. Et grønnere Gladsaxe
3.1 Grøn omstilling
De produkter, vi forbruger, følges af en enorm skygge af rovdrift på ressourcer, forurening og
affald. Hver dansker producerer over et halvt ton affald om året. Vi skal skrotte den
nuværende brug og smid væk-økonomi, hvor mange produkter har alt for kort holdbarhed. Det
er nødvendigt at gennemføre en grøn omstilling, der sætter holdbare produkter i centrum og
sikrer en bæredygtig anvendelse af råstoffer gennem effektive produktionsprocesser og
genanvendelse. I Gladsaxe kan vi allerede nu tage fat på omstillingen frem mod større
genanvendelse af ressourcerne.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at kommunen skærper sin grønne indkøbspolitik med krav om lav miljø- og
ressourcebelastning ved fremstilling, transport og brug, samt lang holdbarhed og
mulighed for reparation, genbrug og genindvinding
• at kommunen udbygger affaldsordningerne med øget kildesortering af affaldet i
hovedtyper som f.eks. metal, papir og plastic med sigte på genanvendelse – også i de
kommunale institutioner
• at kommunen opretter og fremmer tøj- og værktøjsbiblioteker, reparationsværksteder,
genbrugsbutikker, byttemarkeder og andre dele- og genbrugsaktiviteter, evt. som
socialøkonomiske virksomheder
• at kommunen iværksætter og støtter omfattende oplysning om mere klima- og
miljøvenligt forbrug
• at der etableres et fælleskommunalt anlæg i Hovedstadsområdet til bioforgasning af
det grønne affald uden iblanding af gylle, så restproduktet kan bruges som
jordforbedringsmiddel i økologisk landbrug
• at kommunen støtter oprettelse af flere byhaver og dyrkning af økologiske produkter
på kommunal jord

3.2 Klimaindsats
Enhedslisten har konsekvent arbejdet for en ambitiøs CO2-handlingsplan for Gladsaxe
Kommune med mål om 40% CO2-reduktion i 2020 i overensstemmelse med FN's
anbefalinger. Dette mål er nu godt på vej til at være nået, men indsatsen skal øges i den
kommende periode. Der er kun få årtier til helt at standse udledningerne af drivhusgasser for
at sikre de kommende generationer mod katastrofale klimaforandringer. En stor del af CO2reduktionen i Gladsaxe skal opnås ved energirenovering af kommunens bygninger, private
boliger og virksomheder – dette er en indsats, som også vil skabe nye job. Men der skal også
øget fokus på at reducere CO2-udledningerne gennem ændrede forbrugsmønstre og at øge
livskvaliteten gennem social omfordeling, kortere arbejdstid og mere fritid frem for mere
forbrug.
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I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at kommunen øger indsatsen med energirenovering af kommunale bygninger og
afsætter flere ressourcer (inkl. personale) til systematisk at hjælpe virksomheder og
boligkvarterer med at komme i gang med energirenovering
• at alt kommunalt byggeri skal udføres som lavenergiklasse 2020- (passiv-husstandard) eller CO2-neutralt byggeri, med anvendelse af genanvendelige materialer,
grønne tage og vedvarende energi
• at reducere CO2-udledning fra trafikken ved at udbygge den kollektive trafik, fremme
samkørselsordninger og delebiler, og skabe bedre vilkår for cyklister og fodgængere
• at fremme omstillingen til vedvarende energi, bla. ved at gå foran og etablere solceller
på alle velegnede kommunale bygninger, og yde råd og vejledning til opsætning af
solceller på private og almene boliger
• at kommunen udbygger fjernvarmenettet og anvender sine bestyrelsesposter i
fjernvarmeselskaberne til at udfase forbrænding af affald og biomasse (primært
træpiller), og i stedet omstiller fjernvarmeforsyningen til reel vedvarende energi som
f.eks. solvarme og geotermi

3.3 Natur
Gladsaxe skal have mere natur og større variation i kommunens grønne områder. Et grønnere
Gladsaxe med flere naturområder og mindre beton vil forbedre de rekreative muligheder for
byens borgere og sikre livsbetingelserne for planter og dyr. Naturområder beskytter også mod
oversvømmelser ved at opsuge regnvandet fra de mere ekstreme nedbørsmængder, vi kan
forvente fremover som følge af klimaforandringerne. Den eksisterende natur skal bevares og
udvikles. Det er samtidig vigtigt at etablere flere små grønne pletter i de bebyggede områder,
grøftekanter, grønne hegn og vandløb, der bidrager til mere varieret natur og forbedrer
mulighederne for, at dyr og planter kan sprede sig fra ét levested til et andet.
Enhedslisten ønsker at fremme kvæg- og fårehold til naturpleje i Høje Gladsaxeparken og
langs Kagsåen, i lighed med fåreholdet i Radiomarken. Vi vil arbejde for bedst mulig
beskyttelse af den eksisterende natur i forbindelse med den forestående opgradering af
rostadion ved Bagsværd sø.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at der gennemføres naturgenopretningsprojekter, f.eks. omkring Kagsåen, kombineret
med udnyttelse af regnvand fra separatkloakerede veje
• at vandkvaliteten forbedres i bl.a. Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Utterslev Mose ved at
stoppe overløb fra kloakkerne ved større regnskyl
• at nedgravede eller rørlagte vandløb fritlægges som led i afledning af regnvand
• at kommunens tillader en mere ”vild” udvikling af de grønne områder i byen, ”Vild
med vilje”, for at og opnå en mere varieret natur
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4. Bedre bymiljø
4.1 Bæredygtig byudvikling
Gladsaxe er inde i en udvikling, hvor der kommer flere boliger og erhvervsbyggeri. Det sker
især ved omdannelse af ældre industriområder, og langs med Ring 3, hvor den kommende
letbane giver mulighed for tættere byggeri i de stationsnære områder. Enhedslisten ser flere
positive ting i denne udvikling, såfremt der konsekvent planlægges med sigte på bæredygtige
løsninger.
Det betyder bl.a., at når der bygges tæt med begrundelsen i nærhed til kollektiv trafik, så skal
der afsættes mindre areal til parkering af biler, fordi forventningen er, at flere skal benytte den
kollektive trafik.
Boligbyggeriet skal planlægges med trafiksikre lokalveje, hvor børn kan færdes og lege trygt.
Der skal placeres flere delebiler i boligområderne, så parkeringsarealerne kan reduceres og
dermed give plads til flere grønne, rekreative fællesarealer og faciliteter til sociale aktiviteter.
De nye kvarterer skal etableres som lavenergibyggeri med solceller og grønne tage, og med
udnyttelse af regnvandet til at skabe spændende byrum.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at udvikle mere åbne og levende byrum, der inspirerer til aktivitet og fællesskab med
andre mennesker
• at helhedsplaner og lokalplaner tager udgangspunkt i mennesker og byliv før biler, for
at skabe mere levende, trygge og bæredygtige lokalområder
• at der skabes flere attraktive grønne torve og steder med plads til social aktivitet i de
forskellige lokalområder
• at der sker en fortsat udbygning af gang-, motions- og cykelstier mellem kommunens
grønne områder
• at der plantes flere træer i kommunen, gerne frugttræer, på velegnede steder.
• at der skabes større variation i beplantningen langs veje og pladser

4.2 Boligpolitik
Gladsaxe er en mangfoldig kommune med stor variation i forhold til alder, uddannelse,
indkomst, familietyper og etnisk oprindelse. Det er vigtigt for Enhedslisten, at der fortsat
findes boliger, som matcher alle borgeres forskellige behov. Vi går ind for sociale
helhedsplaner, der forsøger at skabe mere levende og mangfoldige boligområder. Og vi er
imod nedrivning af alment boligbyggeri, salg til ejerboliger og opførelse af ejerboliger i de
almene boligforeninger.
Vi vil afsætte flere ressourcer til et klimasamarbejde mellem kommunen og boligselskaber,
som sikrer, at flere boligforeninger kommer i gang med at energirenovere og opsætte
solceller.
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Enhedslisten mener, at fleksibel udlejning er et dårligt redskab til at løse boligsociale
problemer. Udsatte borgere har også ret til en bolig. Som minimum skal de mennesker, der
ikke får den bolig, de står først i køen til, sikres ret til en anden bolig, så de ikke kommer til at
stå længere tid på venteliste. Eller man kunne lave forsøg med at reservere en andel af de
ledige boliger i de øvrige boligområder til udsatte borgere.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at der bygges flere almene boliger og lejeboliger i kommunen, og etableres flere
ældre- og handicapvenlige boliger
• at der reserveres mulighed for oprettelse af bofællesskaber i de nye boligområder, da
disse er svære at etablere i de eksisterende boligafdelinger
• at den kommunale anvisningsret til boliger bruges som et aktivt element i
integrationen, og til at sikre boliger til borgere, der springes over på ventelisten til en
almen bolig pga. reglerne om fleksibel udlejning
• at der skabes attraktive grønne torve og butiksområder i de forskellige lokalområder
• at antallet af ungdomsboliger og små billige boliger i kommunen fastholdes, så længe
der er et stort behov – ikke mindst i lyset af de nye fattigdomsydelser
• at give mulighed for flere mindre boliger i form af dobbelthuse huse eller tofamilieshuse i villakvartererne for at få mere blandede boligområder

4.3 Trafik
Trafikbelastningen i Gladsaxe erhvervskvarter (primært Vandtårnsvej/Gladsaxe Møllevej) er
på to år fra 2013 til 2015 steget fra 33.000 til 39.000 daglige bilpassager! En forøgelse på
næsten 20% - alle kan sige sig selv, at det ikke kan klares med mere asfalt – der er simpelthen
ikke plads.
Der skal satses på bedre og billigere kollektiv trafik. Derfor har Enhedslisten i mange år
arbejdet for en letbane på Ring 3, og på andre strækninger i Hovedstadsområdet, og vi glæder
os over at det snart bliver til virkelighed.
Cyklen er det mest grønne transportmiddel, og derfor skal Gladsaxe fortsætte arbejdet for at
blive en endnu bedre kommune for cyklister. Lige nu er turen kommet til etablering af de
sidste skolecykelstier og herefter at sikre og vedligeholde cykelstierne. Indsatsen har givet
gode resultater, bla. at Gladsaxe Kommune i 2016 havde den fjerdestørste andel af
cykelpendlere (22%), og at 75% af kommunens skolebørn enten går eller cykler til skole.
Enhedslisten vil arbejde for at endnu flere bruger cyklen i hverdagen.
Effektiv infrastruktur med fokus på offentlig transport og gode cykelforbindelser er i øvrigt et
væsentligt argument fra de virksomheder der etablerer sig i Gladsaxe.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at binde kommunen bedre sammen med kollektiv transport og øge antallet af afgange
og stoppesteder, så det er nemt at komme fra den ene del af kommunen til den anden.
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•
•
•
•
•
•
•
•

at forbedre den kollektive trafik i hele hovedstadsregionen, bla. ved at satse på
letbaner og hurtigbusser til at forbinde S-togenes ”fingre”
at der indføres busbaner på de større veje, så busserne kan komme hurtigere frem.
at forbedre vilkårene for cyklister ved bedre cykelstier og cykelparkeringer ved
knudepunkter som stationer og lignende. Vi vil fortsat have fokus på at skabe sikre
skoleveje, så det bliver sikkert for børnene at cykle til skole
at cykler kan tages med i letbanen
at fremme delebilsordninger centrale steder i kommunen
at kommunen går imod planer om nye motorveje og andre udvidelser af statsvejene i
Gladsaxe og resten af regionen, f.eks. udbygning af Ring 4
at der fortsat arbejdes med støjdæmpende foranstaltninger ved de eksisterende
hovedfærdselsårer
at der indføres miljøzoner i flere boligområder i Gladsaxe, således at den
miljøbelastende lastbilstrafik ledes udenom
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5. Bedre vilkår for familier og børn
Børns trivsel og udvikling er et fælles ansvar for både forældre, kommune og personale i
institutioner og skoler. Det er kommunens opgave at sikre, at der er gode rammer for kvalitet i
pædagogik og undervisning, der giver alle børn lige muligheder for at udvikle sig. Gode
generelle tilbud suppleret med god og tilstrækkelig støtte til særligt udsatte familier er en god
investering i fremtiden – både socialt og økonomisk. Gladsaxe har gode skoler og
daginstitutioner. Men tidens tendens til stigende central styring og større krav til
dokumentation og kontrol har også sat sit præg i Gladsaxe.
Enhedslisten ønsker at gå en anden vej. Vi ønsker større lokalt og fagligt råderum til at
tilrettelægge undervisningen og det pædagogiske arbejde. Og mere tid til de pædagogiske
opgaver i stedet for unødvendig dokumentation, test og kontrol. Vi er imod brugerbetaling i
daginstitutioner, SFO og klub, ligesom vi mener, at alle børn skal tilbydes gratis, økologisk
mad i skoler og institutioner. For at trække i den rigtige retning arbejder vi for, at alle former
for brugerbetaling omfattes af fripladsordninger, der sikrer en bedre social balance.

5.1 Daginstitutioner
Det er en forudsætning for børnenes sproglige, intellektuelle og sociale udvikling, at der er det
nødvendige personale. Behovet for mere pædagogtid til børnene er det krav, der oftest rejses
af forældre og personale. Det er vigtigt, at forældrene bliver taget alvorligt, når de ytrer sig
om personalenormeringer, pædagogik og ressourcetildeling. Derfor bør Gladsaxe Kommune
følge anbefalingerne fra de pædagogiske organisationer om 3 børn pr. voksen i vuggestuen, 6
børn pr. voksen i børnehaven, og 9 børn pr. voksen i SFO.
Vi går ind for at prioritere det gode børneliv og læring gennem leg frem for omfattende
dokumentation og synliggørelse af læring helt ned i vuggestuealderen.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at der ansættes mere personale i daginstitutionerne, og et mål på 80% uddannet
personale
• at der gives ekstra ressourcer og sociale normeringer til institutioner med mange børn
fra socialt udsatte familier
• at der tilknyttes socialrådgivere til institutionerne, herunder også skolerne, for at skabe
bedre muligheder for at hjælpe børn, der er udsat for omsorgssvigt
• at afskaffe lukkeuge(r) i dagtilbud, SFO og klub
• at forældredemokratiet styrkes
• at daginstitutioner og legepladser indrettes, så de stimulerer aktiv leg
• at alle institutioner opnår det økologiske guldmærke (over 90% økologi)
• at bevare og styrke kvaliteten i den obligatoriske kommunale madordning
• at også mindre daginstitutioner bevares, så der bibeholdes institutioner af forskellig
størrelse
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5.2 Folkeskolen
Vores samfund stiller store krav til børn og unges selvstændighed, kreativitet, evne til at
samarbejde og faglige viden. Dette skal afspejles i undervisningen, og undervisningslokalerne
skal tilpasses til moderne undervisningsformer med plads til arbejde i mindre grupper,
projektarbejde osv. Vi støtter arbejdet i Gladsaxe med Fremtidens skole, men vil holde fast i,
at forslag om evt. skolesammenlægninger, ophævelse af stamklasse-princippet, nye principper
for skoledistrikter, eller særlige udskolingsskoler bør fremlægges til debat inden valget den
21. november. Vi vil aktivt modvirke de negative konsekvenser af folkeskolereformen, bl.a.
ved at arbejde for kortere skoledage, flere to-lærerordninger, bedre tid til forberedelse for det
pædagogiske personale og mindre læringsmålsstyring og det alt for ensidige fokus på målbare
resultater. Det er vigtigt for den faglige udvikling på skolerne, at der er tid og rum for
pædagogisk debat og evaluering af erfaringer med forskellige metoder.
Pædagogisk udvikling skal ske nedefra, hvor lærere og pædagoger skal være
medbestemmende om de pædagogiske metoder, der anvendes i undervisningen, i modsætning
til topstyrede projekter som Synlig læring. Vi er grundlæggende modstandere af den
taxameterbaserede budgetmodel, hvor skolerne primært tildeles penge efter antallet af elever.
Den fremmer en udvikling i retning af højere klassekvotienter og en konkurrence- og
kundetilgang til folkeskolen i stedet for fællesskab og medansvar.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at lærere og pædagoger får mere forberedelsestid og større medbestemmelse på de
pædagogiske metoder, der anvendes i undervisningen
• at der oprettes en pulje til faglig efteruddannelse af lærere og pædagoger
• at der tildeles flere ressourcer til klasser med børn med behov for særlig støtte og mere
efteruddannelse af lærere og pædagoger
• at der planlægges efter klasser på højst 22 elever, og at klassestørrelser på over 24
elever skal medføre ekstra lærertimer
• at klassestørrelser på over 22 elever skal medføre, at der ikke optages elever fra andre
skoledistrikter
• at den taxameter-baserede budgetmodel for skolerne ændres, så der sikres et ensartet
grundlag for undervisningstilbud på kommunens folkeskoler
• at indføre tilbud om supplerende faglig undervisning på nogle af de mest udbredte
sprog blandt de tosprogede elever
• at flere lærere får efteruddannelse i faget dansk som andetsprog
• flere tolærertimer

5.3 Børn og unge med særlige behov
Det er et hårdt pres og stiller store krav til forældrene i en familie, når et barn har behov for
ekstra støtte i dagligdagen på grund af fysiske eller psykiske handicap. Det skal gøres så nemt
som muligt at søge og få bevilget den rigtige og nødvendige støtte, så familiens ressourcer
kan bruges på at skabe en tryg hverdag i stedet for at skulle kæmpe mod stive systemer.
Uanset om hjælpen består i fysiske hjælpemidler, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste,

10

Enhedslisten i Gladsaxe: Valgprogram 2017

pædagogisk støtte, aflastningsophold eller andet, skal den bidrage til at give familien
overskud til et aktivt liv på barnets og familiens betingelser på samme måde som andre.
Det er en målsætning for den nuværende og tidligere regeringer, at folkeskolen skal inkludere
flere børn med behov for særlig støtte. Det er som udgangspunkt positivt, men inklusion af
børn med særlige behov skal ske på baggrund af en tværfaglig vurdering, der medtager
skolemæssige, pædagogiske og psykiatriske kompetencer. Det er altafgørende at sikre de
nødvendige ressourcer for at tilbyde en undervisning, som imødekommer og kompenserer de
særlige behov hos elever, der tidligere blev undervist i specialklasser. De nødvendige
ressourcer vil ofte være ekstra lærere eller pædagoger, efteruddannelse og muligheder for, at
elever med psykiske handicap trækkes ud af den almindelige klasseundervisning og
undervises alene eller i mindre grupper. Denne slags ressourcer er nødvendige for at sikre
barnet en god udvikling, både fagligt og socialt. Det må også erkendes, at nogle børn og unge
har så store psykiske eller fysiske udfordringer, at de ikke kan opnå reel læring i en normal
skoleklasse, og at omfattende specialundervisning er den eneste mulighed for udvikling
gennem uddannelse.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at antallet af sager pr. socialrådgiver nedbringes på handicapområdet, og at der
anlægges en mere imødekommende politik for støtte til familier, der i forvejen oplever
mange begrænsninger i hverdagen
• at inklusion af børn med særlige behov i almindelige skoleklasser sker ud fra en
grundig tværfaglig vurdering, og at specialundervisning og egentlige specialklasser
opretholdes til de elever, der ikke er egnede til undervisning i normale skoleklasser
• at der afsættes flere lærere og pædagoger til støtte for inklusion i Folkeskolen, både i
form af flere ressourcer og mere efteruddannelse
• at der skal reageres hurtigere ved tegn på mistrivsel, også med et evt. specialtilbud. Jo
flere perioder med mistrivsel og nederlag, jo sværere er det at rette op senere
• at gennemføres forsøg med små klasser med en højere andel af børn med særlige
udfordringer, hvor der tildeles ekstra personale, så pædagogik og læring tilrettelægges
efter disse børns behov

5.4 Udsatte familier
Indsatsen for udsatte familier er blevet styrket i de senere år. I budget 2016-19, som
Enhedslisten var med til at vedtage, blev en del af puljen til socialt udsatte boligområder afsat
til en tidligere, forebyggende indsats for udsatte familier, mere uddannet personale i
daginstitutionerne, og færre sager pr. socialrådgiver i Familieafdelingen, så der er bedre tid til
at forebygge problemer ved at give tidligere støtte.
En række forhold modvirker desværre den øgede indsats. De nye kontanthjælpsregler
(kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen) skaber mange nye fattige
familier. Fattigdom forstærker de negative konsekvenser af andre sociale problemer i
familien, og det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i fattigdom, når der ikke er
råd til fritidsaktiviteter og andre sociale aktiviteter. Dertil kommer, at samfundsdebattens
meget negative fokus på flygtninge og indvandrere modvirker integrationen og øger risikoen
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for, at unge med minoritetsbaggrund føler sig udstødt af samfundet og i stedet tiltrækkes af
kriminelle miljøer.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at der sikres en tidlig, forebyggende indsats overfor udsatte familier, der skal hjælpe
familierne og så vidt muligt løse problemer, inden de bliver uoverskuelige
• at udbygge familierådgivningen til de mest truede familier i Gladsaxe – rådgivningen
skal fokuseres på hele familien, så den kan få bedre muligheder for en positiv
udvikling
• at etablere flere tilbud til fattige familier, der modvirker effekten af de lavere ydelser,
f.eks. gratis morgenmad i skolerne, fripas til fritidsaktiviteter og til betalte aktiviteter i
skoleklubber og Ung i Gladsaxe
• at der gøres en særlig indsats for at skabe tilbud, der inddrager unge med
minoritetsbaggrund i et positivt fællesskab
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6. Et trygt liv i lokalsamfundet
6.1 Økonomisk tryghed og værdighed for alle
Mennesker, der er trængte på grund af sygdom, funktionsnedsættelse, arbejdsløshed eller
permanent ophør på arbejdsmarkedet, bør hjælpes til at kunne opretholde et trygt og
anstændigt liv.
Gladsaxe skal sikre borgerne mulighed for at få en let tilgængelig, professionel og korrekt
vejledning om muligheder og rettigheder, bl.a. om relevante tilskud og støtteordninger.
Det betyder, at kommunen skal gøre en særlig jobrettet indsats over for borgere, der overgår
til de nye, lave kontanthjælpssatser, så borgerne enten får et reelt jobtilbud eller hurtigt får det
rigtige tilbud om uddannelse eller opkvalificering med tilhørende økonomisk støtte.
Sagsbehandlingen skal være sammenhængende og uden unødigt bureaukrati, så borgeren kan
bruge sine ressourcer på at forbedre sin situation. Mennesker, der er kommet i en vanskelig
situation, skal mødes med respekt og en anerkendende tilgang, der befordrer et samarbejde
med fokus på et fælles mål.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at kamp mod ulighed på alle niveauer bliver et centralt tema i lokal Gladsaxepolitik
• at der sikres en koordineret og effektiv sagsbehandling, så unødig ventetid og
bekymring undgås
• at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem færre sager pr. sagsbehandler, dvs. 25 til
50 sager afhængig af kompleksitet
• at jobcenterets medarbejdere via efteruddannelse og supervision kan yde en
respektfuld og anerkendende indsats overfor ledige og syge borgere
• at medarbejdere i kommunens forvaltninger opdateres om ny lovgivning

6.2 Voksne med handicap
Mennesker med såvel psykiske som fysiske funktionsnedsættelser skal uanset alder behandles
i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes Handicappolitik, (2013-2018):
Gladsaxe Kommune skaber rammer for, at børn, unge og voksne med handicap
kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår.
Borgerens selvbestemmelse og medbestemmelse skal respekteres, og hjælpen gives med
udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker. Det enkelte menneske skal have
stor indflydelse på, hvor meget, hvordan og hvornår tilbuddene gives – også når det drejer sig
om forebyggelse og træning. Enhedslisten er positiv over for brugen af velfærdsteknologi og
målrettet træning med sigte på at gøre borgeren i stand til at klare flere opgaver selv, så længe
det foregår ad frivillighedens vej og i samarbejde. Men det må aldrig misbruges til at forringe
den menneskelige kontakt og omsorg over for mennesker, som er plagede af ensomhed, angst
eller utryghed.
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Mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap har krav på hjælp fra veluddannet
personale. Den frivillige indsats kan være et godt supplement, ikke mindst til at skabe netværk
og øge livskvaliteten hos den enkelte. Men den kan og må ikke træde i stedet for det
professionelle personale.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at det offentlige rum gøres mere handicapvenligt
• at der er højt kvalificeret personale til at sikre rettidig, tilstrækkelig og respektfuld
hjælp til borgere med særlige behov
• at sagsbehandling foregår i tæt samarbejde med den handicappede og pårørende
• at der handles koordineret og effektivt, så borgere ikke oplever lange ventetider i
uvished; der skal være større sammenhæng i indsatsen og færre skift mellem
socialrådgivere og fagpersoner
• at der oprettes handicapvenlige boliger/bofællesskaber tilpasset forskellige
målgrupper, som de har råd til at bo i
• at kommunen øger indsatsen for oprettelse af fleksjob – både i kommunen og på de
lokale arbejdspladser
• at veje og trafikforhold forbedres, så det bliver lettere for borgere med
funktionsnedsættelser at komme rundt i kommunen
6.3 Ældre
Enhedslisten støtter, at der ydes kvalificeret genoptræning og hjælp til selvhjælp til de ældre
og andre hjemmehjælpsmodtagere, der selv ønsker det. Men det er helt afgørende for
Enhedslisten, at rehabilitering og genoptræning sker ud fra den ældres eget ønske og behov,
og at der fortsat bevilges den nødvendige hjælp, til de borgere der har behov for det.
Vi ønsker at udvide klippekortsordningen med opsparing af fleksibel hjemmehjælp til de
svageste borgere, hvor den enkelte selv kan bestemme, hvad tiden med hjemmehjælperen skal
bruges til.
Der er brug for mere personale, så der bliver mere tid til den enkelte borger. Der skal afsætte
en pulje til efteruddannelse af personale, så alle har de nødvendige faglige kvalifikationer,
f.eks. til at arbejde med demensramte borgere.
I den forløbne valgperiode er der indført organiseret vejledning i tandpleje på plejecentrene,
men ifølge tandlægeforeningen er der ca. dobbelt så mange, der har behov for
omsorgstandpleje end dem, der i dag visiteres til ordningen.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at medvirke til at skabe en folkelig debat om indholdet af det kommende Sundhedshus
• at klippekortordningen igen udvides til flere målgrupper, der kan få gavn af ordningen
• at rehabilitering altid bør være frivillig, og at en afvisning af rehabilitering ikke må
føre til reduktion eller fjernelse af hjemmehjælpstimer
• at omsorgstandplejens målgruppe udvides
• at der tilbydes hjælp til den lovbestemte, borgerrelaterede kommunikationsteknologi,
der benyttes i kommunen, f.eks. i forbindelse med ansøgninger om hjælp, oprettelse af
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E-boks, adgang på Borger.dk, netbank/Nem-konto, udlån/aflevering af bøger på
biblioteket m.m.

6.4 Det nære sundhedsvæsen
Ulighedens ultimative ansigt er ulighed i levetid og ulighed i at kunne leve i den basale
tryghed, som sundhed giver. I Gladsaxe får vi et Sundhedshus, men hvad skal det indeholde?
Enhedslisten har ingen færdige løsninger, men det er centralt, at Sundhedshuset skal bidrage
til, at borgerne i Gladsaxe rent faktisk oplever, at huset bringer sundhedsvæsenet nærmere
borgerne. Huset skal bruges aktivt til at mindske uligheden i sundhedssystemet, og det skal
prioritere en forebyggende sundhedsindsats. Sundhedshuset vil også kunne indgå i
samarbejde med det lokale Jobcenter i bestræbelserne på at afklare, om borgere med
komplekse psykiske eller fysiske problemer har mulighed for at udføre arbejdsopgaver i
jobsammenhæng.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at det kommende sundhedshus skal være tilgængeligt og attraktivt også for borgere
med handicap
• at kommunen udnytter alle muligheder for at yde støtte til medicinudgifter for
lavindkomstgrupper for at modvirke ulighed i sundhed
• at kommunen fastholder og udbygger brugen af sundhedsambassadører fra de etniske
minoriteter og oplysning om sundhedstilbud og forebyggelse af sygdomme på de mest
udbredte fremmedsprog
• at kommunen sikrer professionel tolkebistand ved lægebesøg og indlæggelser, hvis det
er nødvendigt for at sikre vigtig kommunikation om den korrekte diagnose og
behandling
• at der ydes støtte til billige folkekøkkener i de udsatte boligområder med inddragelse
af borgerne, for at styrke sociale fællesskaber og modvirke ulighed i sundhed
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7. Tid til mere – job til flere
7.1 Beskæftigelse
Arbejdsløsheden er stadig alt for høj, og arbejdsmarkedet er ikke er særlig rummeligt. Det er
absurd at blive betragtet som langtidsledig allerede efter tre måneders ledighed. Desværre
mener arbejdsgiverne, deres organisationer og de fleste andre partier det modsatte. Her kræver
man stadig mere arbejdskraft, der vil arbejde på de betingelser, som arbejdsgiverne ønsker.
Desuden er der en stadig større afstand i Gladsaxe mellem de fortrinsvis ufaglærte lediges
kvalifikationer og de overvejende faglærte job, der er tilgængelige lokalt. Det kræver en
jobformidling, der går ud over kommunens grænser, og en intensiv indsats over for lokale
virksomheder til at blive mere rummelige.
Enhedslisten ønsker, at Gladsaxe Kommune udmærker sig som den gode arbejdsgiver, der
prioriterer god offentlig service frem for bureaukrati og kontrol. Vi ønsker rummelige og
mangfoldige arbejdspladser, hvor de ansatte har indflydelse, ikke lider af stress og kan lide at
komme på arbejde for at give borgeren den bedste service. Gladsaxe Kommune skal være en
arbejdsplads, der udvikler og ikke afvikler medarbejderne. Kommunen skal satse på
uddannelse og efteruddannelse - og sørge for, at der hele tiden bliver uddannet unge som
elever og lærlinge i kommunen.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at Jobcenteret har fokus på hurtig og effektiv jobformidling, hvor der ikke blot er
fokus virksomhedernes behov, men også de lediges behov for en reel chance, der ofte
også kræver opkvalificering
• at prioritere ordinær uddannelse til ledige
• at der etableres flere reelle jobs i den kommunale service, som kan træde i stedet for
nyttejob og aktivering
• at der etableres forsøg med 30-timers arbejdsuge med fuld løn- og
personalekompensation og ret til fuld tid til alle
• at Jobcentret gør en særlig indsats for at sikre praktikpladser og voksenelevpladser
• at der oprettes håndværksafdelinger til kommunens egne serviceopgaver, hvor der
også kan oprettes praktikpladser til unge
• at langtidsledige, som står foran at miste dagpengeretten, får ret til at komme til
samtale til kommunale job, som de er kvalificerede til, eller få tilbudt et tidsbestemt
job i kommunen
• at prioritere ordinær uddannelse til ledige
• at arbejde for øget kontrol med virksomheder, der udfører opgaven kommunen for at
modgå social dumping, hvor udenlandske arbejdere ansættes til en uacceptabelt ringe
løn og usikre arbejdsforhold
• at der etableres flere ”socialøkonomiske virksomheder” som en egentlig strategi for et
lokalt rummeligt arbejdsmarked,
• at kommunen arbejder for at etablere kommunalt støttede produktionsvirksomheder,
der kan tilbyde job til voksne med fysiske, psykiske eller sociale handicap
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•
•
•
•
•

at kommunen sikrer en kvote til job på særlige vilkår – fleksjob, - også for egne
nedslidte medarbejdere
at etablere flere ordinære elev- og lærepladser i kommunen
at de kommunalt ansatte på alle niveauer afspejler sammensætningen i
lokalbefolkningen med hensyn til køn, alder og etnicitet
en seniorpolitik, der smidiggør afgangen fra arbejdsmarkedet for de ældre ansatte
at undersøge omfanget af ulighed i løn mellem mænd og kvinder i Gladsaxe
Kommune og fremlægge forslag til, hvordan dette eventuelt kan ændres

7.2 Nej til udlicitering af kommunale opgaver
Udliciteringer og privatiseringer af offentlige opgaver underminerer det velfærdssamfund,
som generationer har været med til at bygge op. Hver gang det offentlige udliciterer en
opgave, medfører det forringelse af servicen, tab af arbejdspladser og tab af demokratisk
kontrol. Dansk Industri har den ’venlighed’ hvert år at sende såkaldte analyser om muligheder
for besparelser gennem udlicitering ud til samtlige byrådsmedlemmer. Beregningerne er rent
teoretiske og bygger ikke på konkret viden. I Gladsaxe er erfaringerne ret dårlige, som det
viste sig med konkursen i Vitapleje, hvor kommunen med ultrakort varsel måtte overtage
rengøring og personlig pleje hos borgerne.
Regeringen har varslet nyt privatiseringskorstog mod kommunerne, ikke mindst inden for
forsyningsområdet – vand, affald og fjernvarme. Men samfundet og forbrugerne kan kun tabe
ved konkurrenceudsættelse af disse områder, der kræver sikkerhed for de store investeringer
og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at afvise yderligere udlicitering og konkurrenceudsættelse, og i stedet arbejde for
indlicitering af mange af de opgaver, hvor servicen er blevet forringet for at et privat
firma kan få profit
• at forhindre udlicitering af den kommunale rengøringsservice
• at Gladsaxe som offentlig myndighed fortsat aktivt skal medvirke til at bekæmpe
social dumping gennem arbejdsklausuler og kædeansvar – og ved at sikre en effektiv
kontrol med overholdelse af klausulerne
• at kæmpe for at forsyningsområdet bevares som offentlige hvile-i-sig-selvvirksomheder
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8. Mere demokrati - stærkere fællesskaber
8.1 Kultur og idræt
Enhedslisten ønsker et levende Gladsaxe, hvor mennesker i alle aldre kan føle sig hjemme.
Det kræver, at kommunen stiller nogle gode tilbud til rådighed inden for kultur og idræt, og at
der samtidig gives plads til det selvorganiserede kulturliv. Derfor skal kommunen både sikre
gode kultur- og idrætsaktiviteter for dem, der er aktive i det organiserede foreningsliv, og for
dem, der ikke vil eller kan forpligte sig til kontingenter og klubaktiviteter. Enhedslisten finder
både bredde og elite vigtige i idræts- og kulturlivet. Vi ønsker, at der skal være en balance
mellem bredde og elite, således at der skabes et samspil mellem de to, hvor de inspirerer,
hjælper og motiverer hinanden gensidigt.
Gladsaxe mangler øvelokaler og lokaler til brug for de mange foreninger i kommunen.
Der er blevet mindre plads til denne slags aktiviteter efter nedlæggelse af Borgernes Hus.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at betalingen til kommunale fritidsaktiviteter reguleres efter borgerens indtægt, f.eks.
ved at der laves en fripladsordning efter samme retningslinjer som til
daginstitutionerne
• at der etableres flere lokaler, der kan anvendes af de lokale foreninger
• at der etableres flere øvelokaler både for unge og ældre
• at der udbygges et konsulentkorps, som kan hjælpe de mange frivillige foreningsledere
med de problemer og udfordringer, som de bliver stillet overfor i det daglige arbejde i
idrætsforeningerne, f.eks. i forhold til unge med problemer
• at idrætspasset forlænges, så det er muligt at få efter sjette klasse
• at Byens Arena udvikles, så der bliver flere overdækkede og afskærmede områder
samt siddepladser; der skal skabes rum, der indbyder til forskellige aktiviteter

8.2 Demokrati for borgere og ansatte
For Enhedslisten er det helt afgørende, at alle borgere betragtes og behandles som fuldgyldige
medlemmer af samfundet. Både når det gælder lige ret mellem kvinder og mænd og mellem
danskere og borgere med anden etnisk baggrund, eller andre minoriteter. Forskellighed er en
ressource, som vi skal blive langt bedre til at drage fordele af. Vi vil fortsat insistere på, at der
er mange måder at være borger i Gladsaxe på, og at kommunens opgave er at støtte de
borgere, der har brug for støtte – unge som gamle, kvinder som mænd – uden skelen til
kulturelle, religiøse og etniske forhold.
Borgerne oplever nedskæringer på centrale velfærdsområder. De ansatte oplever dårligere
arbejdsvilkår og ringere muligheder for at yde den gode service, som vi alle ønsker. Dette til
trods for, at den offentlige sektor – også Gladsaxe Kommune – er vokset, og der bruges flere
penge end nogensinde før.
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Forklaringen er, at pengene i høj grad er brugt til øget kontrol og bureaukrati. Det er resultatet
af årtiers privatiseringer, udliciteringer og indførelse af konkurrence som styringsredskab i
den offentlige sektor.
Samtidig er det kommunale selvstyre – og dermed borgernes mulighed for at få indflydelse på
kommunalpolitikken – reduceret gennem centralisering af beslutningsprocesser og stram
styring af kommunens økonomi via aftaler i Folketinget. Byrådspolitik er på mange områder
reduceret til at administrere nedskæringer besluttet på Christiansborg.
Det bliver en stor opgave at vende den udvikling.
I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:
• at ressourcerne flyttes fra kontrol til flere ansatte beskæftiget med omsorg, uddannelse
og pleje
• at provenuet fra fornuftige effektiviseringer bruges til at forbedre velfærd og
arbejdsvilkår i stedet for skattelettelser og nedskæringer
• at der ikke sker flere udliciteringer og privatiseringer
• at områder, der er udliciterede og hvor de private selskaber ikke løfter opgaven som
aftalt, eller private selskaber er gået konkurs, indliciteres og igen drives af Gladsaxe
kommune og kommunens personale
• at borgerne får langt mere direkte indflydelse – ikke kun i forældrebestyrelser og
brugerbestyrelser, men også via lokale folkeafstemninger, lokalråd og ikke mindst
tidlig og reel inddragelse i budgetprocessen
• at der etableres flere lokaler til møder for kommunens borgere, ansatte og politiske
partier
• at medarbejderne aktivt inddrages i beslutningsprocesserne og udviklingen på deres
område, f.eks. via selvstyrende grupper

19

