
A bemærkninger til budgetaftalen og forligsteksten 

 

”Så skal vi spare Så skal vi bruge – parolen den skifter 3 gange på en uge” – citat Niels Hausgaard 

Jeg vil med den indledning gerne slå fast, at det har været et afgørende punkt i forhandlingerne, at vi ser 

budgettet over flere år – og ændrer på den budgetplanlægning som vi i Varde gennem de senere år har 

foretaget – nemlig, hvor der kun kigges på et år ad gangen.  

Vi har nu indgået en aftale om, at forvaltningen nu kigger på, hvorvidt der skal udarbejdes et oplæg til en 

”turn around” i kommunens anvendelse af  borgernes mange skattekroner. Vi i socialdemokratiet håber på, 

at der kan anvendes KL eksperter til at hjælpe med analysen, så vi kan få en nøje beskrevet ”business case” 

– baseret på erfaringer fra andre kommuner  - på, hvordan det kan lykkedes, at sikre en  stabil og driftsikker 

kurs, der ikke giver årlige bølgeskvulp som ryster organisationen hver gang med  usikkerhed og utryghed 

blandt medarbejdere, og ikke mindst utryghed for vore vores borgere i forhold til den kommunale service. 

Vi ser frem til at der fremadrettet kan sikres en flerårig sikker kurs mod de fyrtårne som vi i Varde byråd så 

gerne vil satse på, og derfor også har som hovedelement i byrådsgrundlaget. 

Vi har i socialdemokratiet været meget kritiske omkring de årlige effektiviseringer på servicerammen på 0,5 

procent – som vi også tidligere har kaldt ”grønhøster”-metoden. Det har for os været vigtigt, at få skabt et 

signal ud til alle om, at der på sigt vil være lys for enden af tunnelen. Det er lykkedes, så der i 2022 ikke 

længere skal ske ”grønthøster”- effektiviseringer. (0,5 i 2019 + 0,75 i 2020/21 + slut i 2022, i alt 115 mio. kr.) 

Metoden dur kun i få år –skræmme eksempler ses  i øvrige offentlige institutioner, såsom SKAT og 

Sygehusvæsenet, hvor der i alt for mange år netop har været anvendt grønhøstermetoden med faste årlige 

besparelser, og hvor de ansatte ikke længere kan følge med, da de lavt hængende frugter for længst er 

plukket ned, og derfor udelukkende serviceforringelser for at opnå den økonomiske gevinst. 

I forhold til socialdemokratiets ønske om en skattestigning for at sikre en bedre økonomi for kommunens 

service til borgerne, så har vi respekteret øvrige partiers indstilling hertil. Vi har i stedet vendt blikket mod 

det midlertidige finansieringstilskud, og tilslutter os i aftalen at gamble efter disse ”matadorpenge”. Hvor vi  

7 år i træk har modtaget årligt 33 mio kr i gennemsnit. Vi ser ”gamblingen” som et stigende antal andre 

kommuner – op mod halvdelen af landets kommuner – som en model til at undgå alt for stort et 

servicepres, og vi kan acceptere, at ”spilles” med denne mulighed for at styrke kommunens indtægtsside. (2 

x 20 mio kr i 2020 og 2021) Skulle der ændres på kommende tilskud, så har vi blik for andre muligheder til 

at sikre indtægterne som det dels fremgår af forligsteksten med de ikke anvendte og prioriterede 

anlægskroner samt for os i socialdemokratiet at genoptage forhandlinger om skatteniveauet. 

Jeg gerne sende en tak til alle, der har medvirket til at udarbejde høringssvar som vi i den grad har haft 

glæde af i vores forhandlinger. Uanset om man må føle, at man blev hørt eller ej, så har det for os i 

socialdemokratiet haft stor indflydelse på vores forhandlingsgrundlag. Vi ville gerne, at der var sat yderlige 

ressourcer af til øget serviceniveau, men som nævnt i indledningen har vi også taget medansvar for den 

markante reduktion i vores tilskuds- og udligningssystem. 

Jeg vil nu dykke ned i de punkter under forhandlingerne, hvor vi i socialdemokratiet har følt et ekstra fokus, 

herunder vores egne forslag fremsendt efter sommerferien, og inden kendskab til de ekstra centrale 

stramninger på tilskuds- og udligningssystemet.  

 



1. Supervision – afsat tid til faglighed og refleksion. 2-årigt projekt med mulighed for op til 50 

medarbejdere i ældreområdet på de 4 plejecenterområder, at få ekstern supervision.  

2. Lokaletilskud – afsat midler, så det kan øges fra 75 % til 80 %, samt at der inden forhandlingerne var 

lagt op til en sænkning til 68 %. Det vil gavne vores muligheder for at skabe bedre sundhed ved at 

vores haller vil få styrket deres økonomi, hvor særligt badminton og håndboldklubber har angivet i 

høringssvar, at der var et nødvendigt behov for at sikre de frivillige kræfters engagement i 

klubberne.  

3. Nedsættelse af forældrebetaling i vuggestue – gerne set alle områder inden for dagtilbud fik en 

takstreduktion, men tilfredse med, at der blev midler til at sænke vuggestuetaksten betydeligt for 

de nybagte småbørnsfamilier (3880 til 3155 kr/mdr.) 

4. Tilførsel af midler til dagtilbudsområdet – gerne set et større beløb, men glad for at fagudvalget får 

mulighed for endelig prioritering, hvor vi er sikker på, at der kan ske en øget normering inden for 0-

6 års området.  

5. Fastholdelse af Samstyrkens 2 botilbud Svaneparken og Humlehaven, hvor vores borgere stadigvæk 

kan modtage socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85. Høringssvar med beskrivelse af borgernes 

situation med særlig udfordringer i deres autisme og dermed en øget risiko for at de ville ende i § 

105 støtte med væsentlig øget omkostninger til følge. En pædagogstilling sikret i botilbud!! 

6. Demensområdet sikret endnu bedre vilkår for at få plads til målgruppen – øget anlæg med ca. 2 

mio i det kommende nye demensplejecenter i Ølgod, og dermed yderlig 8 pladser (i alt 32 pladser) 

ca. 3 mio i øget drift fra 2021, hvor vi også har 9 ekstra pladser opført ved demensafsnittet i 

Lyngparken i Varde.    

Afsluttende vil jeg sige at forligsteksten er lidt vag vedrørende skolestrukturen. I socialdemokratiet er vi 

stadig uenige i den skolestruktur, der blev vedtaget af det gamle byråd i 2017. Et flertal i byrådet besluttede 

det og kommunen bærer de økonomiske konsekvenser. Vi kan imidlertid ikke skrue tiden tilbage. Vi kunne 

vælge at stå udenfor, men finder det ville være at placere sig i hængekøjen i en situation, hvor vor 

kommune har økonomiske udfordringer. Vi har derfor valgt at sætte vore mandater i spil i dialogen med 

det øvrige byråd for i dialogen at få så mange af vore holdninger som muligt ind i de løsninger, der vælges i 

den vanskelige situation.  
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