Socialdemokraternes sande ansigt
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I fredags kunne mange kommunalpolitikere glæde sig. Det gjorde vi også i Holbæk Kommune. I fredags blev
kommunernes samlede budgettal nemlig indleveret til indenrigsminister Bertel Haarder, og det var i høj grad
solidaritet kommunerne imellem, der prægede det samlede billede.
Der er INGEN kommuner der bliver sanktioneret, fordi kommunerne samlet set overholder aftalen med
regeringen og holder skatterne i ro. En række kommuner har fået lov til at hæve skatten, ligesom
Holbæk Kommune fik lov til sidste år med 70 millioner kr. Holbæk Kommune var således den, der fik lov til at
hæve den med mest sidste år af alle kommuner. Jeg glæder mig derfor ekstra meget over, at Sine Agerholm (S)
og Co. ikke fik deres budgetforslag igennem med en forhøjelse af skatten på 128 mio. kr. Det havde været et
brud på aftalen med de andre kommuner og regeringen og medført en økonomisk sanktion overfor Holbæk
Kommune og alle andre kommuner.
Holbæk Kommune havde skulle aflevere størstedelen af provenuet tilbage i statskassen. Kommunen ville i
2011 KUN få 32 mio. kr. af de 128 mio. kr. som borgerne skulle betale mere. Borgerne ville være blevet gjort
til grin, som Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred, udtalte, da han afviste at hæve skatten i Odsherred
kommune. Ydermere havde vi i Holbæk Kommune indirekte sagt til alle de andre kommuner, der kan finde ud
af at overholde deres budgetter, "vi er ligeglade med jer, I må bare finde jer i at betale en bøde for vores brud på
aftalen". Aftalen mellem KL og regeringen indebærer nemlig, at alle kommunerne bliver beskåret i
bloktilskuddet svarende til det beløb, som nogle kommuner har hævet skatten for meget med. Dvs. hvis vi havde
fulgt socialdemokraterne i Holbæk Byråd, så var ALLE kommunerne blevet straffet økonomisk.
Dette viser bare, at Holbæks "såkaldte" solidariske parti viser sit sande ansigt som et dybt, dybt usolidarisk parti.
Det var godt, at vi ikke gik socialdemokraterne (i Holbæk)'s egoistiske og selviske vej, men valgte sammenhold
og ordholdenhed i tråd med alle andre kommuner i landet.
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