Heidi Wang (I) budgetordførertale 1. september 2016
(Det talte ord gælder)

Jeg bruger dagligt den offentlige transport, og ofte når jeg stiger
på en bus, ser jeg et klistermærke, hvorpå der står" Pas på de
mindste, når det gynger".
Liberal Alliances ambition for København, og dermed hvordan vi
ønsker at placere midlerne for budget2017, er netop at have et
stort fokus på de udsatte og svage borgere. De skal hjælpes, når
deres liv gynger. Vi skal gribe dem, der ikke selv kan finde
fodfæste. Vi skal hjælpe de mennesker, som har det svært i livet,
og som af den ene eller anden grund har begrænsede muligheder
for at fungere fuldt ud.

Vi vil koncentrere os om kerneydelser og skrue markant ned for
bureaukratiet. Der skal ryddes op, og københavnernes penge skal
ikke bruges på skrankepaveri, men på varme hænder i stedet.

(Handicaprampe, demensboliger, stress)
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Vi ønsker at hjælpe de handicappede, så de kan få de samme
muligheder og adgang til oplevelser i København, som borgere
uden handicap har. Der skal ikke være forskelsbehandling, og der
må vi være en forgangskommune som landets største. Samtidig
vil vi give de demensramte borgere flere boliger, og vi vil også
sørge for, at stressramte borgere ikke skal vente månedsvis på at
få hjælp. Vi kan ikke være andet bekendt. Vi skal tage ansvar.

(Indvandrer- og flygtningekvinder i FAKTI, Kringlebakken,
indvandrerkvindecentret)
Vi ønsker også via budgettet at støtte indvandrer- og
flygtningekvinder, der har brug for, at vi hjælper dem og deres
børn med at integrere sig bedst muligt i det danske samfund. Der
gør foreningen FAKTI, Kringlebakken og kvindecenteret et
uovertruffent arbejde.

(Settlementet)
Settlementet er ligeledes et fantastisk sted, der hjælper udsatte
borgere. De hjælper blandt andet med gældsrådgivning og
retshjælp til kvinder, der som oftest er enlige forsørgere. Og
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børnene bliver i sidste ende ofrene, medmindre vi hjælper til at
bryde den negative spiral, således børnene ikke begynder deres
liv på samfundets bund.

(Fixelance)
Desuden ønsker vi en fixelance på Nørrebro, så vi kan give
stofmisbrugere sikkerhed og værdighed. De er udsatte borgere
på samfundets bund, som vi skal hjælpe.

(Lejerbo)
Et forslag, vi ønsker at undersøge i budgettet, er, hvordan vi kan
gå videre med boligforeningen Lejerbos forslag om, at droppe de
mange kontanthjælpsoverførsler til deres beboere, og i stedet
yde en jobgaranti. Vi mangler løsninger, der virker, og det her er
ikke set før. Det er nytænkning, som vi har brug for, for det
indeholder en motivationsfaktor for beboere på
overførselsindkomst, vi ikke har set tidligere. Lad os se, om der
kunne ligge en løsning her på vores mange integrations- og
ghettoproblemer.
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Boligforeninger skal komme på banen for at bidrage til
integration med konkrete tiltag og ikke tomme aktiveringer, og
det skal give beboere uden faglige forudsætninger nye chancer i
livet.

(Anbringelse)
Et andet område, der ligger Liberal Alliance meget nær, og hvor vi
har måttet konstatere, at der er brug for, at kommunen
strammer op, er på børneanbringelsesområdet. Det er et meget
delikat område, hvor børns fremtidige skæbne ligger i et systems
hænder. Derfor er det af allerstørste vigtighed, at systemet får et
ansigt og bliver et levende menneske, der tør tag et ansvar, så
disse børn ikke falder imellem forskellige stole eller helt tabes i
systemet. Det er liv, vi som ansvarlige politikere sidder med i
hænderne, og fordi Liberal Alliance har kunnet konstatere, at
rigsrevisorerne har rettet en skarp kritik mod kommunerne på
anbringelsesområdet, har vi bedt Socialborgmesteren redegøre
for tilstanden i vores egen kommune, København.
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Desværre viser det sig, at der er noget at komme efter, og at der
er plads til forbedring. Der er huller, vi skal have lappet. Et niveau
der skal højnes.

Alt det koster penge, som vi skal afsætte til at gøre det bedre, til
at undersøgelsesarbejde, handleplaner, børnesamtaler håndteres
korrekt og får den nødvendige politiske og økonomiske
bevågenhed, som et så vigtigt område af den her karakter skal
have. Det er utilfredsstillende og et indhug i børns retssikkerhed,
hvis vi ikke strammer op på området og sørger for at tage vare på
vores alleryngste københavnere, som ikke har muligheden for at
tage vare på sig selv.

Liberal Alliance ønsker at skabe et stærkere velfærdssamfund. At
fremelske flere muligheder for, at vi i vores fremtid kan have det
godt, når der bliver flere ældre, vi skal forsørge, når der fødes
endnu flere børn, og endnu flere tilflyttere kommer til
København.

(Erhverv, gebyrer, afbureaukratisering)
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Vi må bygge et fundament, der dur. Et fundament, der er solidt,
og som kan skabe muligheden for, at vi kan vokse og blive
stærkere. Vi skal skabe de bedste betingelser for vores
erhvervsliv. Lige nu er det mildest talt ikke imponerende, og et
sted at starte er ved at luge ud i al bureaukratiet, som gør det
besværligt for nye virksomheder at vinde fodfæste. Vi skal gøre
os attraktive, og byde velkommen - ikke skræmme væk. Vi skal
gøre det billigere og smartere at drive erhverv i København. Der
skal ske en afbureaukratisering på opstartsfirmaer blandt andet.
Og der er en jungle af erhvervsgebyrer, vi i budgetforhandligerne
ønsker at barbere helt væk. Liberal Alliance har allerede fået
fjernet udeserveringsgebyret for restaurationer i København, og
det ikke overraskende vist sig at være en succes, som har betydet
flere kunder i butikken, højere omsætning og i sidste ende flere
penge i kommunekassen. Det har haft en betydelig effekt for
restauratørerne, så lad os dog fortsætte af det spor og sætte
skatter og afgifter ned – det vil gavne både københavnerne og
også de turister, der besøger landets hovedstad.
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Vi skal fremdyrke en sund virksomhedskultur, vi skal ikke spænde
ben for initiativer og gøre det endnu mere problematisk, end det
allerede er at finde ståsted som selvstændig.
Vi kan finde mange penge, hvis vi kigger på, hvordan vi kan
forvalte borgernes skattepenge meget bedre. Fx ved at afskaffe
en masse overflødige og ligegyldige gebyrer, som skaber endnu
mere bureaukrati og lede ved systemet. Vi kan effektivisere og
også udlicitere mange ting. I mange år har en rød kommune ikke
haft mandsmodet til at ændre på tingene, og derfor har
København stået i stampe på listen over erhvervsvenlighed, som
Dansk Byggeri udarbejder hvert år. I år kan vi endelig se en
forbedring. Og én af de væsentligste årsager til denne
fremrykning er den delvise afskaffelse af byggesagsgebyrer. Det
lykkedes os at finde genhør blandt de røde partier ved forrige
budget, og det har synligt gavnet. Det hjælper, og det har vi sagt i
mange år, at hvis vi ønsker at positionere os som en
erhvervsvenlig by og konkurrere på lige fod med andre storbyer,
vi sammenligner os med, så er vejen frem at fjerne sådanne
tåbelige benspænd for erhvervslivet og luge ud i den forvoksede
gebyrjungle.
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Liberal Alliance vil derfor nedsætte de skatter og afgifter, der
hæmmer vækst for erhvervslivet. Og der er mange i bunken af
gebyrer og bidrag, fx dækningsbidrag,
erhvervsadministrationsgebyr, værkstedslicens, gebyrer for
reklameskilte, gebyrer for bøsninger til flagstænger osv.

Vi skal spare på bureaukratiet, så vi i stedet kan bruge midlerne
på humanistisk anstændighed. Vi skal hjælpe de allersvageste, og
det har venstrefløjen ikke patent på. Når vi booster erhvervslivets
betingelser, kommer flere i gang, og det betyder i det lange løb
flere penge i kassen. Penge, vi kan bruge til at holde hånden
under de mindst bemidlede borgere. Penge vi kan bruge på at
styrke velfærden.

Vi glæder os til at gå til forhandlingerne med ønsket om et bredt
samarbejde blandt alle partier.
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