Socialdemokrater, tag ansvar for budgettet!
Af Peter Nyegaard Jensen
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Flere byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, har meddelt, at de kun står bag et ganske beskedent
omfang af de besparelser der potentielt må gennemføres for at skabe balance i Silkeborg Kommunes
budget.
Budgetlægningen kompliceres af tekniske overvejelser om selvbudgettering kontra statsgaranti, statslige
udligningsordninger og andre komplicerede forhold, som gør det vanskeligt at jonglere med millionerne.
Det er imidlertid hævet over enhver tvivl, at vi økonomisk ser ind i en uhyre vanskelig tid. Ikke alene skal
der spares for at skabe balance i kendte og selvskabte økonomiske udfordringer på bl.a Social, Sundheds og
Ældreområdet, vi bør genskabe en kassebeholdningen og vi må forvente at de langsigtede konsekvenser af
corona-krisen kommer til at ramme endnu hårdere.
Mens man diskuterer genåbningen af Danmark, er de danske eksportvirksomheder i frit fald.
Landbrugs-, fødevare- og medicinalindustrien skal nok klare sig, men når vigtige eksportmarkeder
konstaterer fald i BNP på 15 eller 20%, så vil det får konsekvenser for danske virksomheders ordretilgang.
Konkret viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI), at eksporten fra danske virksomheder i år vil opleve en
tilbagegang på cirka 13 procent, svarende til et tab på 170 milliarder kroner.
Det er en alvorlig nyhed for alle danskere. Eksporten finansierer store dele af vores velfærdssamfund, og
tab på eksportmarkedet bliver ikke bare sådan indhentet igen.
Nok har vi i vores region landbrugs- og fødevareindustri, men kommunens økonomi er via afledte skatter i
høj grad afhængig af de øvrige industrivirksomheders beskæftigelse og velbefindende.
Den danske eksport faldt med godt fem procent i marts, men DI og Dansk Erhverv melder samstemmende,
at det helt store slag først vil komme over de kommende måneder, i takt med at ordrebøgerne tømmes, og
der ikke kommer nær så mange nye ordrer ind.
I de kommunale budgetter vi p.t. arbejder med, er kriseperspektivet kun i nogen grad indarbejdet – fordi vi
ikke har konkrete fremtidsvurderinger.
Hvis man er blot en smule reflekterende over de globale perspektiver, eksportens fremtidsudsigter og de
afledte effekter for Silkeborg Kommune, så burde Byrådskolleger med rettidig omhu skrue ned for den
populistisk retorik og gå konstruktivt til en nødvendig spareopgave.
Set i det lys, er det højest bemærkelsesværdigt, at gruppeformand og borgmesterkandidater fra
Socialdemokratiet kommenterer sparekatalog og forud for budgetseminar meddeler: ”At de nok kommer til
at skuffe borgmesteren”.
Flere Socialdemokrater har for vane løbende at minder os om: ”At vi aldrig igen må stille os selv i en
situation, hvor udgifterne overstiger indtægterne. Det betyder, at der skal skabes løsninger i fællesskab for
ikke at havne i den opbremsning, der ramte Silkeborg Byråd i 2010-2011”.
Nu må vi se, om Socialdemokratiets valgkampsretorik vejer tungere end fornuften.

