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Jeg vil skabe en kommune, hvor den enkelte borger har friheden – også den økonomiske – 
til at forme sin egen tilværelse uden unødvendig indblanding fra kommunen.
Jeg vil samtidig sikre, at vi tager os godt af de allersvageste – dem, der har størst behov for 
hjælp.

Det vil jeg gøre ved at

• SIKRE EN SUND OG ROBUST ØKONOMI

Ballerup Kommune skal fortsat have en sund og robust økonomi, som ikke igen kører af 
sporet, da det vil gå ud over velfærden – ikke mindst for de svageste. Derfor skal den 
ansvarlige økonomiske politik, som Venstre har været med til at få gennemført, fastholdes, 
og derudover skal der skabes et økonomisk råderum til gennemførelse af den fortsatte 
udvikling af vores kommune.
Det vil jeg gøre ved at gennemføre effektiviseringer af den kommunale drift og 
administration og ved at sikre, at vi hele tiden har for øje at bruge borgernes penge bedst 
muligt og på den mest effektive måde.

• SÆNKE DEN ALT FOR HØJE SKAT

Borgerne skal have større økonomisk frihed til at tilrettelægge deres egen tilværelse, og vi 
skal gøre det mere attraktivt for økonomisk ressourcestærke borgere at flytte til 
kommunen. Derfor vil jeg vil sænke både indkomstskat og grundskyld.

• GIVE BORGERNE MERE VALGFRIHED 

Jeg vil give den enkelte borger flere valgmuligheder i forhold til den kommunale service. 
Det betyder, at jeg vil indføre valgfrihed mellem kommunale og private løsninger, hvad 
enten det handler om daginstitution, skole, hjemmehjælp eller plejecenter.

Jeg er født 1960, har boet i Ballerup det meste af mit liv og bor nu i Måløv sammen 
med min kone Karina og vores datter Maria på 9 år. Jeg har siddet i 
Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune for Venstre siden 1998 – de seneste 12 
år som gruppeformand og de seneste fire år også som 2. viceborgmester.

Læs mere på www.stemkåre.dk


