Socialdemokraternes historiefordrejning
Når Socialdemokraternes Sine Agerholm og Christina K. Hansen, i onsdagens udgave af Nordvestnyt, giver
De Konservative, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre skylden for kommunens økonomiske
udfordring, er det ren ansvarsforflygtigelse. Jeg må derfor minde socialdemokraterne om deres eget
ansvar, for de glemmer deres medvirken i den førte politik gennem flere år og deres opbakning til den
økonomiske kurs.
De kritiserer de borgerlige partier for at have sænket skatten ved kommunens start for 10 år siden, hvilket
skulle være årsagen til alskens ulykker gennem de seneste 10 år. Socialdemokraterne fortæller ikke læserne
om den skatteforhøjelse, der blev vedtaget i 2009 og som modsvarede den tidligere skattenedsættelse. De
kender begge til den, men alligevel undlader de at fortælle den fulde historie – det er ikke fair.
I debatindlægget vil uhyrlighederne nærmest ingen ende tage, hvis man skal tro de to socialdemokrater.
Billedet er ikke til at genkende og langt fra, hvad S tidligere har meldt ud. Jeg vil minde duoen om, at vi
nedbringer den samlede gæld i indeværende periode, vi har investeret og renoveret mange af vores
ejendomme og der er penge i kassen. Det står i skærende kontrast til Sine og Christinas udlægning – begge
socialdemokrater har ellers selv stemt for budgettet de forgangne to år og dermed den førte økonomiske
politik. Jeg må derfor melde hus forbi, socialdemokraterne har selv stemt for de økonomiske pejlemærker
der b.la. indebærer, at vi har nedbragt gælden og har en fornuftig kassebeholdning – de områder som de
begge kritiserer i skarpe vendinger.
Når socialdemokraterne slutteligt anbefaler, at vi hæver kommuneskatten, sker det på bekostning af vores
svageste borgere. Det er dem, der rammest hårdest af skattestigninger. Jeg vil derfor opfordre alle
kommunens partier til, at vi i fællesskab får budgettet for det kommende år til at stemme – tilpasse
udgifter til indtægter. Det er det vores borgere gør i deres husholdninger og det samme gør andre
kommuner. Det er sund fornuft og helt sædvanligt. Det kræver blot, at man påtager sig det politiske ansvar
og det ansvar er Venstre klar til at påtage sig.
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