Ledige skal i job - for mere velfærd - og for skattelettelser
Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af Silkeborg Byråd (V) og i bl.a. Arbejdsmarkedsudvalget
Det har været en fornøjelse, at være med på Venstres-vinderholdet de sidste 4 år i byrådet.
Vi ønsker jo, at Silkeborg skal summe af live. Derfor er det dejligt at konstatere, at Silkeborg
Kommune stormer frem. En fornøjelse at konstatere, at det går rigtigt godt … og at det går
rigtig godt for vores virksomheder.
• Vi hár lokket de første nye virksomheder hertil.
• Vi får flere til at starte egen virksomhed.
•
Og ledige har vi fået i gang i egne nye virksomheder.
I den spæde valgkamp hører jeg fra byrådskolleger og borgere om mange gode, men dyre
ønsker.
Finansminister Kristian Jensen (V) og jeg, synes jo, at vi betaler nok i skat. Så, lad mig slå fast,
hvor de mange millioner skal komme fra.
I Silkeborg Kommune bruger vi hver år 1,3 mia kr. til personer på offentlig forsørgelse og
administration heraf.
Vi har fået ledigheden ned på 3,7% og der er skabt et par tusind nye jobs.
Men, for at få råd til mere velfærd, penge til skoler, haller, svømmeanlæg, ældrepleje, o.s.v. så
skal endnu flere ledige i arbejde … også vores mange flygtninge.
Derfor har vi sat meget nyt igang. Det har vi gjort så godt, at beskæftigelsesminister Troels
Lund Poulsen (V), for et par uger siden, kikkede forbi for et par staldtips.
Størrelsen af de inkasserede besparelse afhænger af, om vi sammenligner med det oprindelige
eller det korrigerede budget og der skal tages højde for refusion-reform m.v.
I ”hele træskolængder” har vi imidlertid sparet omkring 50 mio kr. og den fulde effekt er slet
ikke slået igennem endnu.
I Silkeborg Kommune har arbejdsmarkedsområdet tidligere været fagforeningsbossernes
kampplads. I al beskedenhed, er der nu sat ganske gedigne liberale aftryk.
Også i fremtiden skal vi se på området som en gigantiske sparegris. Sparegrisen skal rystes og
arbejdsmarkedsudvalget kunne såmænd blive hovedsponsor for alle de nye ting vi gerne vil
igangsætte.
…. hvem ved, måske vi endda kunne sætte skatten, grundskylden, ned på niveau med
kommunerne omkring os.

