
Slingrekurs?  
Under overskriften ”Borgmesteren er på slingrekurs” skriver den tidligere socialdemokratiske 
borgmesterkandidat, Sine Agerholm i mandagens avis, at ”det ikke er i orden at borgmesteren skyder ind i 
administrationen når det økonomiske kaos skal forklares”. Det gør borgmesteren heller ikke. Sine Agerholm 
ved udmærket, hvordan det kommunale budget ser ud, hun ved ligeledes, hvem der har ansvaret for at 
udføre og udmønte det kommunale budget. Sine ved, at det er direktionen og den øvrige ledelse. Men Sine 
har jo fuldstændig ret, når hun skriver at ansvaret for budgettet er politisk. Det ansvar har borgmesteren og 
Venstres gruppe på intet tidspunkt fralagt sig – tværtimod.  
For Sine Agerholm fortsætter ”slingrekursen”, da hun i samme læserbrev inddrager sportsbyen. Hun 
skriver, at hun på intet tidspunkt var i tvivl om, at der manglede et trecifret millionbeløb i at få budgettet til 
at balancere. Jamen kære Sine, hvis du vidste det – hvorfor i alverden stemte socialdemokraterne så for 
sportsbyen?  
Men der er jo intet nyt under solen. Faktum er, at der er blevet brugt for mange penge. Dette skyldes et 
overforbrug i de budgetter som et bredt flertal stemte for inklusiv Sine Agerholm og hendes eget parti. Alle 
kan sige sig selv, at dette overforbrug ikke kan blive ved. Derfor har det borgerlige flertal taget den svære 
opgave på sig for at få skabt styr på økonomien. Men som sagt, der er intet nyt under solen – når der skal 
bruges penge, så er Socialdemokraterne med, og når det er økonomisk svære tider, løber 
Socialdemokraterne fra ansvaret.  
Den eneste slingrekurs der har været er, at to år i træk var socialdemokraterne med i budgettet og 
medvirkede til et overforbrug. Opbremsningen udeblev de fra.  
Der er unægtelig nogle udfordringer foran os, specielt på arbejdsmarkedets-området, hvor formand Sine 
Agerholm heller ikke har formået at overholde sit budget – pengene fosser så at sige ud på det område. Det 
er ærgerligt for kommunens økonomi, men i særdeleshed for de borgere og flygtninge som kommunen 
skulle hjælpe i arbejde, og for de virksomheder, der mangler arbejdskraften. 
Kære Sine, skulle vi ikke prøve at samarbejde om at få styr på dit område? Jeg er klar, er du?  
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