
Mere i skat – jubi 

Dette kunne nærmest være overskriften på socialdemokraternes kommende valgprogram. Til 

byrådsmødet onsdag aften diskuterede vi de økonomiske pejlemærker. Som det er alle bekendt, så er 

pejlemærker noget man forsøger at tilstræbe. Med andre ord, man sætter sig et mål og derefter en dato 

for hvornår målet skal være nået. Konstitueringsgruppen er enige i pejlemærkerne (målet) og hvornår 

det skal være indfriet ligesom vi er enige om at skatten ikke må stige. Socialdemokraterne er enige i 

pejlemærkerne, men vil ikke fortælle hvornår målet skal være nået, snakker vi 2020, 2030 eller 2050? Et 

svar, det kan vi ikke få. Når vi så bevæger os ind i skattediskussionen, så vil Socialdemokraterne øge 

kommunens indtægter, det er der ikke noget nyt i, og det kan kun gøres ved at øge skatterne. Som 

Venstremand synes jeg generelt at pengene har det bedst i folks egne lommer, men som 

gruppeformanden for S gjorde os opmærksomme på, så er det god socialdemokratisk politik at hæve 

skatterne, for som hun sigeR “vi synes godt man må give lidt mere til fællesskabet”. Mere til 

fællesskabet – vi har verdens højeste skattetryk i Danmark og dermed er vi også dem der bidrager mest 

til fællesskabet, spørgsmålet der står tilbage det er blot – hvornår er nok nok? Kommunens økonomi er i 

bedring, konstitueringsgruppen har taget ansvar og sikret at kommunen kan se lidt lysere på fremtiden. 

Ved siden af står socialdemokraterne og råber på skattestigninger, for vi kan godt give lidt mere til 

fællesskabet, men hvornår er nok nok for socialdemokraterne i Holbæk Kommune? Svaret er, at vi ikke 

ved det. Og derfor bliver man jo nærmest nødt til at citere Margaret Thatcher “problemet med 

socialisme er, at man på et eller andet tidspunkt løber tør for andre folks penge”. Socialdemokraterne 

har bekendt kulør – for S er det åbenbart et mål at hive flere penge op af folks egne lommer. 
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