Lad os få fakta på bordet 2
Under ”overskriften lad os få fakta på bordet” forsøger de socialdemokratiske byrådsmedlemmer Christina
K. Hansen og Sine Agerholm at finde en vej uden om det ansvar, der påhviler byrådet ved at bringe det
kommende budget i balance.
Gennem hele denne byrådsperiode har socialdemokraterne været en del af flertallet bag den økonomisk
førte politik og de budgetaftaler, der er vedtaget. De har taget del i æren for de løft, der er gjort på bl.a.
børneområdet, hvor vi med budgetaftalen for 2015 lagde ekstra penge ind i 2015-2017.
De har samtidig deltaget aktivt i de omstillinger og effektiviseringer, som vi har arbejdet med de seneste
par år. Et arbejde, hvor vi har kunnet glæde os over gode resultater, men desværre er vi ikke noget i mål på
alle fronter. Aftalen var klar tilbage i 2014, hvor arbejdet blev sat i gang: ”Det vi ikke lykkes med, kræver
politiske beslutninger, der bringer vores udgifter ned”.
Det er nu tid til at få denne sidste del på plads, men nu er S på flugt fra det økonomiske ansvar. Nu mener
de at skatten skal sættes op. Men skal skatten også sættes op hvis vi bliver økonomisk sanktioneret?
De to socialdemokrater har nu bedt administrationen om en beregning af, hvor mange mio. kr. kommunen
kunne have fået, hvis vi tidligere havde hævet skatten. I stedet for at ulejlige administrationen med en
historisk beregning, skulle de i stedet hjælpe med at løfte en svær opgave.
Duoen mener, at jeg får det til at lyde som en leg at tilpasse budgettet. Det vil jeg gerne afmontere klart og
tydeligt; det er IKKE en leg, det er derimod hårdt arbejde! Men jeg står fast på, at det gælder om at tilpasse
udgifterne til indtægterne. Socialdemokraterne må vedstå sig sit medansvar og ikke skyde skylden på de
radikale, de konservative, Dansk Folkeparti og Venstre. Det er ikke rimeligt, for de har selv stemt for
budgettet de forgange to år.
Hvis vi hæver kommuneskatten rammer det de svageste hårdest – og det skal ALLE huske, hvis man hæver
skatten. Holbæk Kommune har allerede en højere skatteprocent end gennemsnittet i de danske
kommuner, derfor skal vi se på de bedste kommuner og søge inspiration til bedre måder at drive kommune
på. Jeg vil opfordre til, at vi i samarbejde får skabt et budget i balance.
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