Troværdig og
langsigtet økonomisk
planlægning og
effektiv administration
Troværdig og langsigtet økonomisk
planlægning er forudsætningen for enhver
mulighed for at udvikle Gladsaxe som
kommune. Det er jo borgernes penge,
vi administrerer, og det skal vi gøre med
omtanke.
Det er mange penge, vi taler om. Gladsaxes
driftsbudget er i 2017 på ca. 6,1 mia. kr.
Effektiv økonomisk ledelse skal sikre, at flest
mulige penge bruges på kernevelfærden og
serviceniveauet – ikke på administration.
Gladsaxe skal være blandt de bedst drevne
kommuner i landet.
En effektiv økonomisk styring er samtidig
også nødvendig for at sikre lavest mulige

skatter, som er en konservativ mærkesag
i Gladsaxe. Allerede i den seneste
valgperiode har vi været borgerlig garant
for en nedsættelse af skatteprocent og
dækningsafgift.
Vi vil fortsat arbejde for lavere
kommuneskat, så du får flere penge i
hverdagen.
Det skal være nemt for borgerne at komme
i kontakt med kommunen. Gladsaxe skal
hele tiden udvikle nye digitale løsninger,
som gør hverdagen lettere. Kommunen skal
være særlig fleksibel i forhold til kontakten
med ældre og særligt udsatte, hvor digital
kommunikation kan være en uoverstigelig
forhindring.

Det Konservative Folkeparti i Gladsaxe arbejder for:
•
•

•

Gladsaxe skal fortsat være blandt de 10
kommuner med lavest kommuneskat i
landet.
Gladsaxe skal være blandt de 7
kommuner i Region Hovedstaden med
de laveste udgifter til administration pr.
indbygger.
Gladsaxe Kommunes sygefravær skal
være blandt de 10 laveste kommuner i
landet. Både af hensyn til medarbejderne
og af hensyn til kommunens økonomi.

Det skal bl.a. sikres gennem:
•
•
•
•
•
•
•
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Fokus på kerneopgaverne
Afbureaukratisering og regelforenkling
Løbende effektivisering af driften af
Gladsaxe Kommune
Fortsat digitalisering og forenkling af
administrative arbejdsgange
Høj konkurrenceudsættelsesgrad – især
på tekniske og administrative funktioner
Effektive udbud og licitationer af
anlægsopgaver. Private virksomheder
skal inddrages, hvor det giver mening.
Effektiv indkøbspolitik

