Velfærden under pres i Varde kommune!

kroner, men det vil kun være gældende for 2018.

Vi står over for en tid med budgetforhandlinger for
2018, og i den socialdemokratiske byrådsgruppe er
vi både spændte og også bekymret for, hvordan
udsigterne for vores økonomi ser ud. Varde blev op
til sommerferien reduceret i kommunens økonomi
med 30 millioner kroner på grund af
udligningstilskudet og en befolkningstilvækst over
de sidste 5 år på et par hundrede flere borgere.
Heldigvis blev vores årlige finansieringstilskud
hævet her efter sommerferien til 46 millioner

Det er aldrig rart at gøre sig den konstatering, at der år efter år mangler penge og ens udgifter har
oversteget ens indtægter, så derfor gælder der det samme for kommunens økonomi. Her ser vi et
stigende antal ældre som sammen med øvrige områder inden for Social og Sundhedsområdet har
betydet stigende udgifter for kommunekassen - ØGET SKAT vil derfor være et faktum for Varde
Kommune, og en af flere andre muligheder, der skal sættes i spil, hvis vores velfærdsservice skal
fastholdes eller udvikles!
I byrådsgruppen har vi også her i foråret haft et særstandpunkt omkring størrelsen på forvaltningens
effektiviserings- og omprioriteringskatalog, da det uvilkårligt giver stor uro og skaber utryghed blandt
kommunens medarbejderne på de forskellige arbejdspladser. Vi ønskede for at sikre mindst mulig uro,
at det blot var på de 30 millioner kroner som vi mistede på grund af stigende befolkningstilvækst, men
Venstre og DF ønskede 40 millioner, og de konservative udviste manglende indsigt og empati for vores
argumenter og bød ind med 60 millioner kroner.
Af en eller anden ukendt årsag og modsat flertallets politiske signaler udarbejdede forvaltningen et
katalog på 60 millioner kroner med en række besparelser og mange helt umulige at gennemføre for os
i socialdemokratiet. Heldigvis har vi fået de 46 millioner, og derfor en styrket økonomisk situation for
Varde kommune, men dog kun i 2018.
Ikke desto mindre har nogle fra andre politiske partier, særligt Lokallisten og Liberal Alliance, en
påstand om, at der foregår et overforbrug i administrationen i Varde kommune, hvor vi har en
økonomi på 3 mia. Det koster at sikre en effektiv organisation, og jeg vil stå på mål for et rigtig godt
stykke arbejde, der bliver gjort af hver enkelt medarbejder.
Vi sparede på administrationen via sidste års råderumskatalog, ligesom der inden årets
budgetforhandlinger er lagt op til endnu flere millioner kroners besparelser i administrationen. Der vil
endnu en gang være behov for at skrue herpå igen for at kommunen kan få indtægter og udgifter til at
hænge sammen.
I juni måned vedtog vi vores valgprogram, hvor der skabes en række øget omkostninger for at udvikle
og opretholde nuværende serviceniveau på ældreområdet, ligesom vi ønsker at fastholde og sikre
kvaliteten i vores skoler og dagtilbud. Det er altså lig med et behov for øget skatteindtægter, hvor vi
ønsker en stigning på ekstra 0,5 procent i skat, så der kan tilføres 35 millioner kroner ligeligt fordelt
mellem de to områder.
Jeg har lavet nogle konkrete udregning på, hvad det betyder for dig som borger i Varde kommune,
eksempelvis vil en halv procent mere i kommuneskat betyde ca. 100 kroner mere for kassedamen -

150 kroner for håndværkeren - ca. 200 kroner mere for akademikeren. Altså de bredest skuldre vil
bærer mest, så vi alle kan nyde gavn af vores solidaritet og fællesskab i vort velfærdssamfund!
Som nævnt tidligere har vi år efter år haft et stort pres inden for social- og sundhedsområdet, hvor vi
har set, at budgettet er blevet lagt for lavt, og det har været nødvendigt at spare meget mod vores vilje.
Det har også medført, at vi har stået uden for en hel del af beslutningerne, men Venstre har sammen
med DF trumfet deres sparekrav igennem.
Det blandt meget andet vil være i byrådsgruppens fokus i de kommende budgetforhandlinger, hvor vi
håber på, at få så mange som mulige røde fingeraftryk sat af på aftalen. Om vi så vil være med eller må
stå uden for aftalen om budgettet kan kun tiden vise os.

Fortsat god weekend!
Venlig hilsen
Søren

