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Konservativ tilfredshed over budgetaftale 

”Det er lykkedes at undgå de værste tidsler og samtidig få en række gode konservative resultater i hus, 
så jeg er ganske tilfreds med resultatet”. Sådan lyder det fra Kenneth Birkholm, der beskriver sig selv 
som ”en glad og tilfreds konservativ budgetordfører”, efter at der blev indgået budgetforlig for 

kommunens 2017-budget. 

”Forhandlingerne foregik i en positiv ånd, og jeg er glad for at alle seriøse partier er med til at tage 
ansvar for kommunens husholdningsbudget”, fortæller Kenneth Birkholm. 

Når Kenneth Birkholm skal beskrive hvad han og Det Konservative Folkeparti ser som budgettets 

vigtigste elementer, peger han på, at det er lykkedes at finde midler til at undgå direkte nedskæringer 
på den kommunale rengøringshjælp, at reducere den generelle besparelse på børneområdet og 

folkeskolerne samt at der er blevet afsat penge til den tiltrængte renovering af Skovlyskolen. 

”At skulle skære i den absolutte kernevelfærd - rengøringen hos vores ældre, pasningen af vores børn 
og investeringen i vores skoler, stod ikke højt på min ønskeliste. Derfor er jeg rigtig glad for at der i 
forligskredsen er enighed om at prioritere disse tre vigtige områder. Jeg er også glad for at vi har 

kunnet blive enige om den tiltrængte renovering af Skovlyskolen. Forældrene har deltaget meget 
konstruktivt i debatten og jeg er glad for at det lykkedes at finde DKK 25 millioner til renoveringen” 

siger Kenneth Birkholm. 

Budgetforliget rummer også en række mindre sager og hensigtserklæringer, og her hæfter Kenneth 
Birkholm sig især ved at det er lykkedes at få indskrevet, at der skal fokus på mere 
konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver: ”I forhold til vores sammenligningskommuner ligger 
Rudersdal lavt på konkurrenceudsættelse. Jeg tror på at konkurrence er sundt. Jeg ser meget gerne at 

vi lader det private erhvervsliv stå for flere kommunale opgaver, så længe de er konkurrencedygtige”. 

Derudover at det lykkedes Det Konservative Folkeparti at få bevaret valgstederne på Trørødskolen, 

Vangeboskolen og Skovlyskolen: ”I Det Konservative Folkeparti synes vi der er en demokratisk værdi i, 
at man kan gå til sit lokale valgsted og tage sin børn med og på den måde introducere dem for 

demokratiet. Derudover har vi ved de seneste valg oplevet lange køer ved flere valgsteder, og jeg tror 
ikke på at de bliver kortere ved at lade flere stemme samme sted. Tværtimod” lyder det fra Kenneth 

Birkholm.  

Budgettet vedtages formelt af kommunalbestyrelsen på dennes møde den 12. oktober 2016.  
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