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INDLEDNING 

Gentofte er en fantastisk kommune. Vi har ressourcerne – økonomiske, naturmæssige og menneskeligt – for sammen 

med borgerne at skabe rammerne om det gode liv.  

Vi ønsker en kommune, der fortsat er attraktivt for borgerne – derfor skal vi løbende nytænke både service og 

bæredygtige løsninger.  

I Radikale Venstre ønsker vi et Gentofte, som går forrest i den grønne omstilling, sikrer det grønne bybillede og 

beskytter den natur og biodiversitet vi har tilbage i kommunen. Et Gentofte, som skaber frie og trygge rammer om 

borgernes liv. Et Gentofte hvor den enkelte borgers rettigheder er stærkt beskyttet, hvor virksomhederne har 

mulighed for at etablere sig og hvor der gives en hjælpende hånd til dem som, har det svært. 

Det arbejde skal vi have fortsat og udvidet i de kommende år. 

Hvad enten det handler om daginstitutioner, skoler, sundhed, kultur, idræt, trafik, erhverv eller en grøn og bæredygtig 
udvikling, så er borgernes ressourcer en væsentlig del af løsningen. Vi går derfor til valg med ambitioner og ønsket om 
at fortsætte arbejdet sammen med borgerne om at skabe et endnu bedre Gentofte! Et endnu bedre Gentofte, som får 
alle ressourcer i spil! 

Med andre ord ønsker vi et Frit, Stærkt og Grønt Gentofte. 

 

FRI 

FRIKOMMUNE GENTOFTE  

I alt for mange år har Folketinget strammet skruen omkring kommunerne. Hver gang medierne beretter om en sag i 

en af landets kommuner er svaret fælles regler, der straffer alle kommuner. Det kan ikke blive ved.  

Radikale Venstre er overbeviste om, at vi sammen med borgerne og virksomhederne kan skabe endnu bedre og 

nærværende service, end man kan fra Folketinget. Naturligvis skal kommunerne kunne dokumentere deres praksis og 

sammenligne resultater og effekter indsatser på tværs. Men vi skal have lov til at planlægge og udvikle vores egen 

service.  

Regeringen har lagt op til at 7 kommuner på udvalgte områder kan blive frikommuner. Radikale Venstre mener, at 

udgangspunktet burde være omvendt – alle de kommuner, der ønsker det, skal kunne blive frikommuner – og vi vil 

arbejde for at Gentofte bliver det på alle de områder, det giver mening. 

Vi skal turde styre på en anden måde end i dag. Andre kommuner har allerede gode erfaringer med samskabt styring, 

hvor ledere og medarbejdere i kommunerne er sammen om at stille diagnosen og finde kuren, når arbejdsgange, 

processer og rutiner spænder ben for borgernes velfærd. Radikale Venstre vil arbejde for samskabt styring, men 

koblet direkte sammen med vores gode erfaringer med at inddrage borgerne i diskussionen. 

Derudover vil vi arbejde for at opgaveudvalgene bliver endnu mere ambitiøse, og at flere borgere kan deltage. Vi 

foreslår at man eksperimenterer med nye digitale formater, såsom digitale paneler eller andre former for digital 

inddragelse af borgerne.  

Radikale vil: 

• Gentofte skal være frikommune på så mange områder som muligt. 
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• Erfaringerne fra afbureaukratisering gennem samskabt styring skal overføres til Gentofte 

• Opgaveudvalgene skal udvides – digitale løsninger skal få flere med i debatterne. 

 

SKOLEN FRI OG IND I FREMTIDEN  

UDBYG SKOLERNEES SELVBESTEMMELSE  

Børnene i Gentofte fortjener de bedste skoler. Vores mål er at Gentoftes skoler, både når det handler om børnenes 

trivsel og skolernes resultater, skal ligge i landets top 20%. Det forudsætter tillid og samarbejde. Kommunalpolitikerne 

har ansvaret for at udstikke rammerne for skolerne, men det er også vigtigt, at de udviser tillid til den enkelte 

skoleledelse, så de får plads og ro til sammen med lærerne og forældrene at udvikle skolen på en fornuftig måde.  

Vi mener, at det er tid til at slippe skolerne fri. Det skal være den enkelte skole, der byder ind med konkrete løsninger. 

Det sker bedst i samspil mellem skolens ledelse og forældrene. 

Profilskolerne er en radikal hjertesag. Vi mener, at både skoler og deres elever skal udvikle og styrke det, de er bedst 

til. Folkeskolen skal være et tilvalg. Derfor vil vi give skolebestyrelsen og ledelsen mulighed for at give den enkelte 

skole den profil, der passer bedst til den enkelte skole. Det kan f.eks. være at være orienteret mod en 

naturvidenskabelig, kunstnerisk, sproglig eller digital retning. Man kan gøre meget for at styrke konceptet, bl.a. at lade 

skolerne selv lave valgfag samt linjeforløb, der lægger sig op ad den faglige profil. Det vigtige er, at forvaltningen og 

kommunalpolitikerne løbende måler om skolerne lever op til de resultater de skal. 

Det er komplekst og svært at drive skole. Vi forventer meget af vores skoleledere. Derfor skal vi også sikre, at de har 

det bedst mulige udgangspunkt til at arbejde med faglighed og kreativitet. I dag er det sådan, at skoler skal 

tilbagebetale tidligere års underskud. Dermed kan de blive ved med at blive straffet for tidligere tiders dårlige 

økonomisk ledelse. Det skal vi have stoppet. Forvaltningen skal sikre at budgetterne holder og skolerne er fornuftigt 

økonomisk drevet. Til gengæld skal vi ikke blive ved med at straffe skoler for fortidens synder. 

For at styrke den fælles dialog om skolerne i Gentofte ønsker Radikale Venstre at skabe en årlig folkeskoledag, hvor 

der skabes kontakt og dialog imellem skolerne og kommunens forældre, borgere og kommunalpolitikere om at finde 

nye løsningsmuligheder på folkeskoleområdet. Det kan f.eks. være gennem videndeling mellem fagspecifikke grupper. 

Eller ved at dele gode erfaringer og praksis mellem hinanden. 

Radikale Venstre går til valg med disse tiltag indenfor Børn, Unge og Uddannelse: 

• Slip skolerne fri  

• Aktive skolebestyrelser og forældreforeninger 

• Styrk den enkelte skoles profil 

• Styrke faglighed og trivsel for alle børn og unge.  

• Ens økonomisk råderum til alle skoler 

• En fælles folkeskoledag 

 

TRAFIK 

TRYG OG SIKKER 

Det skal være sikkert at bevæge sig rundt i Gentofte, uanset om man er gående, cyklende eller i bil.  
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Trafikken er allerede intensiv mange steder i Gentofte – og det skaber utryghed for mange mennesker omkring skoler, 

daginstitutioner, sportsfaciliteter, mv. Hastigheden på vores veje er mange steder for høj – og bør sættes ned. 

Radikale Venstre vil derfor arbejde for en generel fartsænkning på tværs af kommunens større hovedfærdselsårer, så 

disse i gennemsnit har en fartbegrænsning på 40 km/timen. I villakvarterer skal hastigheden endnu længere ned. Det 

kan vi gøre ved at lave hastighedsbegrænsende trafiksanering på flere af vores veje.  

Det er politiet, der afgør lokale hastighedsgrænser efter forhandling med vejmyndigheden. Radikale Venstre vil 

arbejde for at Gentofte Kommune som vejmyndighed arbejder for en generel hastighedssænkning i kommunen. 

Grundlæggende bør kompetencen til at beslutte hastighedssænkninger ligge i kommunen. Det vil Radikale Venstre i 

Gentofte arbejde for. 

En sænkning af fartbegrænsninger er ikke kun godt for trafiksikkerheden, det er også godt for det omkringliggende 

miljø – fx i form af en mindskning af støjforureningen. 

Radikale Venstre vil arbejde for en støjreduktion på Helsingørmotorvejen ved en nedsættelse af fartbegrænsningen til 

60 km/timen. Fartbegrænsninger på statslige veje er ikke et typisk kommunalt anliggende, men da 

Helsingørmotorvejen går igennem vores kommune, mener Radikale Venstre at det er mere end rimeligt at Gentofte 

Kommune får noget af at sige ift. den påvirkning de statslige veje har på de områder af kommunen den krydser 

igennem. 

Radikale vil: 

• Arbejde for at Gentofte Kommune som vejmyndighed arbejder for en generel hastighedssænkning i 

kommunen. Grundlæggende bør kompetencen til at beslutte hastighedssænkninger ligge i kommunen. 

• Større tryghed og støjreduktion for borgerne gennem fartbegrænsninger i hele kommunen. 

 

STÆRK 

ØKONOMI 

Gentofte Kommune har som udgangspunkt en robust økonomi, som gennem en lang periode har betydet, at der har 

kunnet ydet et højt serviceniveau på de fleste områder. Vi er begunstiget af at have mange borgere som betaler en 

høj skat, på arbejde, bolig og virksomhedsdrift. Men det forpligter også. Vi skal bruge pengene så godt og effektivt 

som muligt.  

I takt med at demografien ændrer sig vil der komme et stigende pres på velfærdsydelserne. Det kræver, at vi hele 

tiden prioriterer og sikrer, at ydelserne leveres effektivt og med høj værdi for den enkelte. Gentofte Kommune skal 

sikre at der udarbejdes en administrationsanalyse, så der er styr på mål og effekt af ydelserne. Uanset om det er 

private eller offentlige leverandører. 

Derfor vil Radikale være garant for, at de nye initiativer som vi foreslår også følges af, at vi finder pengene. Den kan 

enten være ved omlæggelser, fravalg eller effektiviseringer. 

Radikale vil: 

- Arbejde for at skatten holdes i ro. 

- Nye initiativer skal afholdes indenfor eksisterende budget. 

- Der skal udarbejdes en administrationsanalyse, med henblik på at der er styr på de administrative 

omkostninger og af ydelserne har den tilsigtede effekt.  
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GODE VILKÅR FOR VIRKSOMHEDER  

AMBITIØS OG BRUGERVENLIG ERHVERVSSERVICE  

Radikale Venstre vil i den kommende valgperiode fokusere på at sikre erhvervslivet de bedst mulige betingelser, 

således at Gentofte Kommune kan blive bedre til at holde på og tiltrække virksomheder. Flere virksomheder til 

kommunen vil potentielt give flere borgere muligheden for at bo og arbejde i samme kommune. Ligesom flere 

arbejdspladser i kommunen også vil kunne give et økonomisk løft til de lokale forretninger/cafeer/butikker - idet 

kundegrundlaget øges i dagtimerne. Dertil kommer at det at kunne bo og arbejde i samme kommune vil være en 

fordel for mange.   

Gentofte skal være attraktiv for flere virksomheder og vi skal bakke aktivt op om iværksætterne. Det kan vi bl.a. gøre 

ved at samarbejde med private aktører om at etablere kontorfællesskaber og iværksætterklynger og skabe et åbent 

miljø, hvor alle iværksættere kan udvikle og eksperimentere med ideer. Det kan f.eks. ved at skabe gode rammer for 

nye it-virksomheder. Samarbejde med gymnasierne i kommunen og de omkringliggende vidensinstitutioner. 

Radikale vil: 

- Sikre at det faciliteres erhvervsaftner rettet mod virksomheder og selvstændige, hvor virksomhederne kan 

komme i dialog med kommunen. 

- Oprette et Kommunalt erhvervsteam, der har til formål at guide og rådgive iværksættere og 

virksomhederne om regler og muligheder. Og afhjælpe evt. flaskehalse i sagsbehandlingen på tværs af 

kommunen. 

- Etablering af erhvervshubs og netværk mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv. 

- Digital erhvervsportal med info erhvervs tiltag og regler 

 

FLERE I ARBEJDE 

FINDE RESSOURCER HOS DEN ENKELTE  

Radikale Venstre vil øge Gentofte kommunes indsats for de arbejdsløse i kommunen generelt og specielt for: 

- Personer under 30 år 

- Personer over 50 år 

- Kvinder med flygtninge og indvandre baggrund   

Det er vigtigt at kunne forsørge sig selv. Derfor skal flest muligt ud på arbejdsmarkedet. Men vi ved også at det kan 

være vanskeligt særligt for de unge, de erfarne og specialiserede seniorer og for kvinder med flygtninge eller 

indvandrebaggrund. Derfor skal gøre en ekstra indsats for at hjælpe disse mennesker tilbage på arbejdsmarkedet/i 

beskæftigelse.  

Nøglen er et tæt og godt samarbejde med erhvervslivet. Derfor skal Gentofte Kommune målrettet vedligeholde og 

oparbejde den gode kontakt til erhvervslivet og bruge denne kontakt til at hjælpe med at formilde kontakt imellem 

arbejdsløse og kommunens virksomheder, fx i form af facilitering af netværksdannelse. 
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Radikale Venstre vil også undersøge mulighederne for at lave et seniorspecialist netværk, hvor de dygtige specialister i 

kommunen som måske har en arbejdspause, er mellem job eller andet på frivillig basis kan bidrage med deres viden 

og faglighed i forhold til at skabe jobs til sig selv og andre. 

Radikale vil: 

• Flest mulige skal i arbejde gennem en tæt og håndholdt indsats, hvor mål og planer tager udgangspunkt i 

den enkelte – og der bliver fulgt op løbende. 

• Nøglen til flere i arbejde er bl.a. stærkere alliancer med erhvervslivet  

 

GRØN 

GRØN GENSTART 

ET GRØNT, BÆREDYGTIGT OG BIODIVERST FUNDAMENT FOR ALLE TILTAG I  GENTOFTE  KOMMUNE 

Radikale Venstre Gentofte går til valg på at etablere at grønt, bæredygtigt og biodiverst beslutningskodeks. Et kodeks 

som skal sikre, CO2 reduktion, biodiversitet, støjreduktion, miljø, bevarelse af kommunens grønne arealer og hvor FN’s 

verdensmål er indtænkt i alle beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer.  

Det gennemgående princip er, at vi skal have mere mindre CO2, mere biodiversitet og mere grønt. Hvis man fjerner 

grønt, så skal man erstatte med grønt. Hvis man nedlægger grønne områder, så skal man erstatte dem med nye 

grønne områder. Hvis man udleder mere CO2, skal man have en plan for reduktion, osv. 

Gentofte Kommune har forpligtet sig til at reducere sit CO2-forbrug med 2% om året frem mod 2025, og vil være 

klimaneutral i 2050. Det mener Radikale Venstre er alt for uambitiøst. Vi skal sætte fart på ambitionerne, så Gentofte 

er klimaneutral i 2030. Det kræver aktiv omstilling, som indebærer at klimahensyn skal inddrages, som en central 

parameter i alle beslutninger.  

Vi skal selvfølgelig starte dér, hvor vi får mest klima for pengene. Det gælder fx ved at kortlægge klimaaftrykket i 

indkøb, så klimaet kan blive en reel faktor på linje med andre parametre i kommunens indkøbsbeslutninger. 

Vi skal også turde stille krav og derfor skal Gentofte Kommune stille krav til, at kommunens leverandører aktivt 

reducerer klimaaftrykket. På den måde kan vi gennem målbar dokumentation opnå reel effekt.  

Vi kan kun blive bedre ved at lære af de bedste. Derfor skal Gentofte Kommune aktivt opsøge den best practice, som 

er ved at blive udviklet hos andre offentlige myndigheder og indkøbere. 

Radikale vil: 

• Arbejde for at Gentofte får et grønt, bæredygtigt og biodiverst beslutningskodeks. Et kodeks som skal 

sikre, CO2 reduktion, biodiversitet, støjreduktion, miljø, bevarelse af kommunens grønne arealer og hvor 

FN’s verdensmål er indtænkt i alle beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer. 

BEVARELSE AF DET GRØNNE GENTOFTE  

 

Bevar grønne områder 
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Det der gør Gentofte særlig attraktiv er at den korte afstand til grønne områder, skov og vand. Men kommune kan kun 

forblive en grøn kommune, hvis vi i fællesskab passer på de få grønne områder, der er tilbage. I de senere år er flere 

og flere områder inddraget til bebyggelse, hvilket over tid har reduceret antallet af grønne områder i kommunen.  

Radikale Venstre går til valg på at skærpe mulighederne for at bebygge kommunens tilbageværende grønne områder.  

Grønne Boliger 

Der mangler boliger til fx ældre og unge, hvilket er et tilbagevendende problem for Gentofte Kommune – derfor går 

Radikale Venstre ikke ind for et fuldstændig stop af bebyggelse. Men hvis der skal ske bebyggelse af grønne områder, 

må denne højst være delvis og ske på en måde således at bebyggelsen tilpasser sig og passer ind i det grønne områder 

og ikke fjerne det pågældende områdes grønne islæt. Fx ved at indtænke grønne tage og facader, flere træer, bi venlig 

beplantning og andre miljø- og biodiversitetsfremmende initiativer.  

Et beskyttet og levende offentligt byrum vil give borgerne en større følelse af at være medejere af det offentlige rum 

og bare gøre det sjovere at færdes på vores fællesarealer. Med inspiration i adskillige succesfulde projekter ønsker vi, 

at der i samarbejde med lokalområderne skabes flere grønne byrum med spiselige frugter/grønt – og dermed skabe 

interaktive byrum, hvor borgere selv kan være med til at skabe grønne oplevelser i byen.  

Beskyt træerne 

Vi skal have en særlig indsats for at beskytte træerne, da træerne udover både at være æstetiske og praktiske hjælper 

med at dræne regnvandet og dermed fjerne pres fra kloakker og landjord. Derfor ønsker vi at få indarbejdet en fast og 

beskyttende procedure for kommunens træer, således at det ved byggerier i det offentlige rum sikres, at træer kun 

må fældes som en absolut sidste udvej, efter at andre tiltag som fx træflytning og/eller tilpasning af byggeplaner har 

fundet sted. Gennem informationskampagner skal kommunens borgere opfordres til at efterleve samme principper i 

egne haver. 

Radikale vil: 

• Gentofte skal styrke biodiversitet, frede de grønne områder og beskytte træerne i kommunen.  

• Det skal være en forudsætning for alle beslutninger, at fjerner man grønne områder, så skal man erstatte 

med grønt. 

• Alle nybyggerier skal kunne tilpasses og være en del af de grønne omgivelser. 

 

ET GENTOFTE FORANKRET I VERDENSMÅLENE  

Gentofte Kommune har, med Radikale Venstre i spidsen, arbejdet målrettet med at få FN’s Verdensmål indarbejdet i 

strategi og beslutninger i Gentofte Kommune. Med Radikale Venstre i formandsstolen fik opgaveudvalget FN's 

verdensmål i Gentofte i samarbejde med kommunens borgere sat ny retning for, hvordan Gentofte Kommune 

fremover skal arbejde at omsætte verdensmålene til lokal handling.  

Bæredygtige beslutninger behøver ikke altid at koste penge. Tværtimod kan bæredygtighed og sund økonomi gå hånd 

i hånd. Et godt eksempel er kommunens pleje af grønne arealer. Lad det stå, lad være med bevidstløst at klippe 

græsset – og lad være med at så græs på nye arealer. Ukrudt i blomst tiltrækker insekter og fugle, og er på den måde 

med til at skabe større biodiversitet. 
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Opgaveudvalget var bare første trin. Vi skal sammen med borgerne sikre, at Gentofte Kommune skal arbejde aktivt 

med de fire fokusområder opgaveudvalget udpegede – Vi lever klimaansvarligt, vi gør byen grønnere og sundere, vi 

skaber rum for gode liv for alle og vi lærer og deler viden.  

Radikale vil: 

• Sikre at borgerne inddrages i udviklingen af Gentoftes arbejde med Verdensmålene. Derfor skal vi 

fortsætte med opgaveudvalg, borgerpanel, mv med fokus på at gøre Verdensmålene til virkelighed.  

 

GRØN INFRASTRUKTUR 

Radikale Venstre ønsker, at Gentofte deltager i pilotprojekter for at fremme den selvkørende kollektive trafik. Vi vil 

afsætte 5 mio. kr. til at deltage i et testforløb i samarbejde med DTU omkring selvkørende el-busser. Disse el-busser 

kan på sigt øge mobiliteten på tværs af kommunen, samtidig med at vi fremmer grøn og bæredygtig trafik. 

Privatbilismen udvikler sig kraftigt i disse år. Der er brug for et alternativ og derfor skal det gøres nemmere at benytte 

fx Din Bybil eller Green Mobility. Radikale Venstre arbejder hårdt for flere ladestandere i kommunen – inklusiv 

superladere. 

Alle kommunens ansatte skal fremover anvende delebilsordningen Green Mobility til kørselsbehov. Det vil være med 

til at sikre flere elbiler også til borgerne. 

Den kollektive trafik skal styrkes og derfor ønsker Radikale Venstre at Gentofte Kommune i den kommende 

valgperiode skal arbejde aktivt for at en kommende udbygning af den nordhavnske metrolinje kan komme til Hellerup 

station og Strandvejen. 

Parkering i Gentofte Kommune er præget af ”kreative” og ulovlige parkeringer rundt omkring i kommunen. Det er 

desværre konsekvensen af, at der kun på en god dag er ½ p-vagt til hele kommunen.  

Radikale Venstre vil arbejde for at der kommer flere p-vagter i Gentofte Kommune. Vi vil også undersøge 

mulighederne for at sikre at Gentofte Kommunes borgere har første prioritet til p-pladserne i kommunen. Fx ved at 

oprette flere beboerparkeringslicenser eller et egentligt Gentofte P-Kort, så alle beboere i kommunen har mulighed 

for p-pladser. 

Derudover vil Radikale Venstre undersøge mulighederne for at anvende et eventuelt overskud fra en styrkelse af p-

vagterne til investering i bæredygtige initiativer. 

Radikale Venstre vil arbejde for at sikre, at al væsentlig infrastruktur – inklusiv den man ikke ser – er effektiv og 

tidssvarende, og vi vil arbejde positivt for nytænkning og innovation, der kan afdække finansieringsmuligheder til 

fremtids- og klimasikring af infrastrukturen. I Gentofte - lige som store dele af Danmark - er kloakeringen forældet og 

dårligt vedligeholdt. Det medfører mange problemer, både for miljøet, men også i form af skadedyr. Disse problemer 

skal undgås ved at sikre at vores infrastruktur lever op til nutidige standarder. 

Radikale vil: 

- Selvkørende kollektiv trafik 

- Delebils ordning for kommunes biler 

- Flere P-vagter og p-pladser til kommunens borgere 

- Klimaforandringer og nedslidning betyder at vi skal investere meget mere i klimainfrastruktur og kloakker. 
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EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE INFRASTRUKTUR 

CYKLISTERNE OG CYKELSTIER  

Radikale Venstre har længe kæmpet for flere cykelstier. Der er desværre ikke sket i tilstrækkelig grad. Derfor foreslår 

vi, at der ved samtlige vejrenoveringer aktivt skal tages stilling til, hvordan man kan skabe bedre vilkår for cyklisterne. 

Særligt de mest benyttedes ruter til skolerne skal være sikre – så forældrene trygt kan lade skolebørnene cykle til 

skole i stedet for at blive kørt. 

Når vi indretter vores infrastruktur, skal vi give bedre mulighed for Park & Ride, hvor man kan stille cyklen sikkert og 

tage toget. Derfor skal vi se på muligheden for at øge kapaciteten af aflåst cykelopbevaring ved togstationerne. Den 

aflåste cykelopbevaring på Hellerup Station vil vi - i samarbejde med DSB - arbejde for også udrulles på alle andre S-

togsstationer i kommunen.  

Radikale vil: 

- Sikre Cykelveje til alle skoler 

- Udbygning af cykelparkering ved stationerne 

- Ved alle vejrenovering indtænkes cyklisternes sikkerhed 

 

 

VELFÆRD 

 

GLADE BØRN 

 

BØRN OG UNGES TRIVSEL PÅ SKOLESKEMAET  

Radikale Venstre vil have børn og unges trivsel på skoleskemaet. Skolebørn skal gennem undervisningen styrkes i 

færdigheder indenfor selvværd, hvordan man siger fra, etik, døden, livskundskab. Formålet med sådan et fag er at 

klæde skoleeleverne på og ruste dem til livet, samt for at ruste dem bedre til at stå imod angst og depression. Med 

andre ord for at højne børn og unges trivsel på både kort og lang bane. 

Gentofte Kommune har et opgaveudvalg på vej omkring børns trivsel – et initiativ, som Radikale Venstre ser som en 

yderst velkommen mulighed for at undersøge mulighederne for fremmelse af børn og unges trivsel. Enten ved at børn 

og unges trivsel kommer på skoleskemaet, som beskrevet ovenover, eller ved andre initiativer som fx skoletemadage 

for børn, unge og deres forældre. 

EFTERSYN AF SKOLERNES FYSISKE RAMMER OG SANITÆRE FORHOLD 

Radikale Venstre vil arbejde for at alle skolerne i Gentofte Kommune får tilbudt et serviceeftersyn af skolernes fysiske 

rammer med særligt fokus på skolebygningernes tilstand og de sanitære forhold for eleverne. Det må ikke være 

således at elever fravælger skolens toiletter pga. uhumske forhold. Et sådant serviceeftersyn vil også skulle indeholde 

midler til skolerne til at udbedre eventuelle fundne problemer. 
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ET GODT AFSÆT FOR UNGDOMMEN  

FRIHED FRA VOLD OG UNDERTRYKKELSE 

Under den første Corona-nedlukning var der en stigning i hjemmevolden, som satte krisecentrene under stærkt 

kapacitetsmæssigt pres. Radikale Venstre vil derfor gerne i den næste valgperiode i samarbejde med krisecentrene 

afklare om der er de nødvendige ressourcer til at håndtere lignende spidsperioder. 

Radikale Venstre ønsker også at sætte fokus på tvangsfjernelser af børn i den kommen valgperiode.  Antallet af 

underretninger er steget drastisk i de seneste år. Hvilket også har ledt til antallet af fejl i underretningerne til at stige 

også. Fejl som ikke slettes selvom kommunen orienteres om disse. Radikale Venstre vil derfor gerne i den næste 

valgperiode undersøge om hvorvidt denne situation kan ændres – om der er en bedre at behandle underretningerne 

på, som også giver mulighed for rettelser af fejl. 

 

Regeringen har tidligere udtrykt at det er en målsætning at tvangsfjerne flere børn. Radikale Venstre er ikke enig i at 

flere tvangsfjernelser er et mål i sig selv, men vil hellere have et øje på de tvangsfjernelser som finder sted. Vi vil gerne 

arbejde for at tvangsfjernelser bliver kigget i sømmene for at mindske forfejlede tvangsfjernelser. Vi vil også 

undersøge mulighederne for at gøre andet end en tvangsfjernelse i første omgang, Det skal fx undersøges om tilbud til 

familier om at flytte til terapicenter kan hjælpe familien med at løse konflikten sammen, og dermed forsøge at arbejde 

tæt med familien og blive klogere på om hvad kan løse problemet inden en tvangsfjernelse kommer på tale. 

Radikal vil: 

• Ingen skal leve i et hjem med vold. Derfor skal krisecentrene sikres den nødvendige kapacitet til at hjælpe 

dem der har behov.  

• Tvangsfjernelser er ikke et mål i sig selv. Radikale vil arbejde for at forebygge frem for at fjerne børn. 

• Når tvangsfjernelser ikke kan undgås, skal det sikres at det sker så skånsomt som muligt for børnene. 

 

SUNDHED 

UNGES FORBRUG AF ALKOHOL OG RUSMIDLER  

Unge i Gentofte Kommune drikker i gennemsnit mere og tager oftere rusmidler end andre unge i Danmark. Radikale 

Venstre vil derfor fortsat bakke op om opgaveudvalget for Unges Sundhed og Trivsel, og dets arbejde med at 

undersøge mulighederne for at igangsætte tiltag, der skal sikre forebyggelse og øge trivslen for de unge. 

FAST TILKNYTTET LÆGE TIL HVERT ENKELT PLEJEHJEM  

Vi vil sikre en fast tilknyttet læge til hvert plejehjem i kommunen. Derved får den enkelte borger valget imellem at 

beholde sin ”egen læge” eller vælge plejehjemmets faste læge. En fast tilknyttet læge giver bedre samarbejde mellem 

flere instanser (borger, kommune og sygehus), som vil kunne bidrage til større livskvalitet for den enkelte borger 

gennem nedgang i antallet af (gen)indlæggelser og bedre medicinhåndtering for beboerne. 

STYRKE KVALITETSNIVEAUET TIL DE ÆLDRE  
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Alle ønsker at ældre får en værdig alderdom. Det forudsætter at man kan holde sig så rask som muligt, så længe som 

muligt. Derfor vil Radikale Venstre styrke den sundhedsfaglige kvalitet, så der er fokus på at flest mulige kan være 

selvhjulpne og blive længst muligt i egen bolig. Det skal vi gøre i tæt samarbejde med de praktiserende læger og 

hjemmesygeplejen.  

Hvis man bliver syg, ung som ældre, skal der være mulighed for hurtigt at tilbyde midlertidig målrettede 

genoptræningstilbud, således at man hurtigst muligt kan vende tilbage til deres egen dagligdag.  

Radikale vil: 

- Forebygge brugen af rusmidler hos unge 

- Sikre at at alle ældre har en fast tilknyttet læge 

- Hurtigt og målrettede genoptrænings tilbud – med fokus på at flest muligt kan vende tilbage til 

dagligdagen. 

KOST 

Alle som bespises af Gentofte Kommune har ret til sunde og veltillavede måltider ex. sunde måltidsvalg, 

bæredygtighed, hensyntagen til borgere med særlige behov, gode måltidsrammer og inddragelse af borgerne i egen 

madordning for at nævne nogle. Men særligt på bæredygtighedsområdet ønsker Radikale Venstre en kostpolitik i 

Gentofte Kommune, som har et bredere bæredygtighedsperspektiv end hvad den nuværende kostpolitik lægger op til. 

Radikale Venstre ønsker en kostpolitik, som ser på andre parametre udover økologi for at sikre en bæredygtig 

kostpolitik. Den seneste forskning fra bl.a. DTU og Aarhus Universitet peger på at økologi ikke i sig selv er en garanti 

for et fødevarevalg, som ud fra et klimamæssigt, bæredygtighedsmæssigt eller dyrevelfærdsmæssigt perspektiv er 

hensigtsmæssigt. Radikale Venstre ønsker derfor en kostpolitik, som ser på økologi, klimavenlighed, bæredygtighed, 

samt dyrevelfærd som selvstændige områder og opstiller målsætninger for disse. 

Radikale Venstre vil også gå længere ift. at minimere madspild og ønsker etableringen af konkrete målsætninger og 

indsatser, samt opfordre at lokale mad- og måltidspolitikker indtænke reducering af madspild. Derudover ønsker vi at 

sikre at kosten som tilbydes, også er velvalgt ift. den pågældende borgergruppe fx ift. tænder. Dette vil støtte 

omsorgstandplejen og støtte samarbejdet imellem SOSU og tandplejen. Disse tiltag vil skabe en mere bæredygtig og 

helhedsorienteret kommunal bespisning. 

Radikale vil: 

• Sikre at der arbejdes med en ny og mere bæredygtig kostpolitik 

• Sikre at der madspild minimeres og at maden er lavet sådan at det faktisk også kan spises for alle – også 

ældre med svage tænder. 

BOLIG OG RAMMERNE NÅR MAN BLIVER ÆLDRE  

I dag samarbejder Gentofte Kommune med Ældresagen i projekt Skole- og Børnehavevenner, som arbejder for at 

skabe møder på tværs af generationer ved at gøre det for nemt for ældre at være frivillige i børnehaver, skoler og 

fritidshjem. Radikale Venstre vil arbejde for at Gentofte Kommune bygger videre på dette samarbejde med 

Ældresagen ved at oprette et projekt i stil med Skole- og Børnehavevenner - men med omvendt fortegn, hvor unge 

gives et incitament til at hjælpe som frivillige på kommunens plejehjem. Man skal selvfølgelig holde for øje at der er 

en begrænsning for hvad unge frivillige kan hjælpe med, fx ift. plejehjemsbeboere som er demente. Men demente og 

andre beboere med særlige behov vil også opleve et kvalitetsløft ved at unge kommer forbi. Et sådant projekt ville 
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potentielt kunne øge livskvaliteten på plejehjemmene, fx også i form af et sammenspil mellem plejehjemmene og 

kulturskolerne, hvor der gives plads på plejehjemmet til at øve musik, teater etc.  

I løbet af livet ændrer ens boligbehov sig ofte flere gange. Typisk skabes nye behov, når børnene flytter hjemmefra og 

skaber mere friplads i boligen. Ligeledes ændres boligbehovet, hvis ens livsfælle falder bort, og man står med en bolig, 

som kan synes for stor og tom. Denne situation kan hurtigt lede til ensomhed.  

Vi foreslår, at kommunens borgerservice bliver uddannet i at rådgive folk om muligheder for at dele sin bolig med 

andre. Dette kunne være at dele ens bolig med andre ældre der er blevet enlige. Eller vejlede i, hvordan man kan leje 

et værelse ud til en ung studerende eller en flygtning. Kvalificeret rådgivning kan være med til at skabe gode match 

mellem boligsøgende og udlejere. 

Radikale vil: 

- Arbejde for at flere frivillig på plejehjem kan medvirke til at skabe livsglæde for beboerne 

- Sikre at de ældre ikke sidder i hus til halsen. Derfor skal der sikres Rådgivning om boligvalg. 

ÅBENHED OG ANSVAR I VERDEN  

ETABLERING AF DEN INTERNATIONALE DAG I GENTOFTE KOMMUNE  

Radikale Venstre vil gerne undersøge mulighederne for at etablere den internationale dag i Gentofte Kommune, som 

et initiativ om en fælles åben hus dag for alle kommunens ambassader. Dette vil forankre ambassaderne yderligere i 

kommunen, samt forstærke borgernes kendskab til ambassaderne og de lande de repræsenterer. 

KULTUR, MEDIER OG DEMOKRATI  

IDRÆTSTILBUD 

Mange borgere i Gentofte motionerer regelmæssigt i vores smukke omgivelser, haller og udendørs sportsanlæg.  

En stor andel af kommunens borgere er medlem af en eller flere idrætsforeninger. Vi vil gerne bidrage til at endnu 

flere dyrker motion regelmæssigt, da det bevislig godt for trivsel og sundhed.   

Radikale vil: 

- Forøge antallet af områder med udendørs gymnastikredskaber fx i kombination med legepladser. 

- Løbende opdatering af kommunens idræts faciliteter 

- Mulighed for klubberne at udvide deres tilbud til medlemmer og kommunens borgere i dagtimerne 

KULTUR INSTITUTIONERR 

For at sikre et fortsat dynamisk og tidssvarende kulturtilbud til kommunens borgere foreslår Radikale Venstre 

skabelsen af en årlig kulturbørs. Kulturbørsen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor borgerne kan få 

mere at vide om de allerede eksisterende tilbud, men samtidig kan komme med egne forslag og ideer til, hvordan 

fremtidens kulturtilbud skal se ud i kommunen. Inden Kulturbørsen skal forvaltningen i samarbejde med 

daginstitutioner, skoler, gymnasier, plejecentre, mv. indsamle ideer og forslag til kulturtilbud til beboerne i kommune. 

Bibliotekerne er en central aktør i formidler af kulturtilbud til borgerne. Udover kerneområdet omkring formidling af 

bøger, fungerer bibliotekerne som forsamlingshus, foredragshus, mødested etc. Vi mener det er vigtigt med stærke 
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biblioteker, da de også er med til at demokratisere kulturområdet, så også borgere med små midler kan deltage i den 

offentlige debat. 

Vi vil gerne have kulturen ud til borgerne. Det kan være kunstnere der underviser/foredrager i kommunens 

institutioner og Ad hoc opstilling/udøvelse af kunstneriske værker.  

Radikale vil: 

- Oprette en årlig kulturbørs 

- Bibeholde biblioteker i alle bydele 

- Arbejde for at Kulturen kommer ud til borgerne 

UDBUD, TRANSPERENTE DATA OG BEDRE BORGERRÅDGIVNING 

Gentofte Kommune bør systematisk sikre, at de ydelser vi køber, er konkurrencedygtige. Derfor skal genudbud være 

almindelig praksis. Gentofte Kommune skal desuden indgå i samarbejde med andre kommuner om store og vanskelige 

indkøb med henblik på at sikre høj kvalitet i kontrakterne, lavere transaktionsomkostninger ved selve udbuddet samt 

gensidig erfaringsopsamling og vidensdeling. Radikale Venstre ønsker at gøre det nemt for borgerne og 

forretningsdrivende at følge med i, hvilke udbudsrunder der har fundet sted, samt hvilke leverandører der er blevet 

valgt (ved hjælp af åbne data). 

Radikale Venstre vil, med inspiration fra lignende indsatser i Københavns Kommune og Aarhus Kommune, arbejde for 

at alle ikke-personhenførbare data som lægger til grund for beslutninger truffet af politikere og forvaltning gøres 

offentlig tilgængeligt i maskinlæsbart format. Andre typer af deskriptive data (f.eks. befolkningstal, trafikdata) om 

Gentofte Kommune skal også gøres tilgængelige for borgerne i maskinlæsbart format. Dermed får borgerne lettere 

ved at kunne deltage i den politiske diskussion på et oplyst grundlag. 

Radikale ser derfor positivt på den nuværende 3-i-1 udbudsordning, hvor interesserede virksomheder tages ind tidligt 

i processen. Dette er med til at kvalificere udbudsudformningen og dens kvalitetskrav – om hvad er vigtigt; om hvad er 

god kvalitet. Radikale Venstre vil fortsat bakke op om denne ordning. 

Den informationsteknologiske udvikling indenfor blandt andet kunstig intelligens giver mange muligheder - også for 

Gentofte Kommune. Data giver viden og mulighed for at gøre tingene smartere og afprøve nye former for løsninger, 

så vi alle kan få en endnu bedre fungerende kommune. Men data og den deraf følgende viden er også magt. Hvad der 

på den ene side potentielt kan give smarte løsninger, kan på den anden side være overvågning af borgerne og dermed 

en overskridelse af borgernes ret til privatliv. Derfor er det vigtigt at Gentofte Kommune går grundigt og vurderende 

til værks ved anvendelse af informationsteknologi. Vi skal ikke være teknologiforskrækkede, men vi skal heller ikke 

være blåøjet og lade os for blænde. For at hjælpe Gentofte Kommune navigere dette højteknologiske farvand skal der 

etableres et dataetisk kodeks. Et dataetisk kodeks skal sikre at Gentofte Kommune arbejder og træffer beslutninger 

baseret dataetiske principper, som beskytter borgernes data og privatliv. De dataetiske principper skal også sikre, at 

der i forvaltningsmæssige beslutninger altid er et menneske i beslutningsgangen, samt at dette menneske har tiden til 

at træffe en reel afgørelse. Derudover skal de dataetiske principper sikre at borgerne altid kan komme i kontakt med 

kommunen og dens politikere udenom de sociale medier, med de samme hvis ikke bedre muligheder for kontakt. 

Radikale Venstre ønsker at Gentofte Kommune også får sin egen borgerrådgiverordning. Det vil styrke borgernes 

retssikkerhed, samt give forvaltningen en uafhængig sparringspartner til at styrke sagsbehandlingen. Derudover vil 

borgerrådgiveren være en særlig støtte for borgere med særlige behov, som måske har svært ved at varetage egne 

interesser og retssikkerhed.  

Radikale vil 
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- Transparente data 

- Udbudsordning 

- Styrkelse af borgeres rettigheder 

 

TAK 

 

Tak for din interesse i Radikale Venstre. Vi håber du sammen med os vil arbejde for, at Gentofte Kommune fortsat er 

en attraktiv kommune at bo, arbejde og leve i.  

 


