Pressemeddelelse fra Venstre vedr. budget 2018-2021

Venstre med i bredt ”valg-års-budget”.
Efter syv timers forhandlinger onsdag aften valgte Venstre at vende tommelfingeren op til næste års
budget – 24 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag budgettet, hvor kun Enhedslisten står udenfor. Det
færdige resultat bærer præg af et byråd fordelt på 11 partier/lister, der alle godt ved, at der er valgkamp
forude og derfor gerne vil have andel i det økonomiske råderum, der var at arbejde med.
Venstre fik sat et tydeligt aftryk på budgettet, hvor langt de fleste ønsker blev indfriet.
”For Venstre var særlig tre kerneområder vigtige, nemlig vores mindste børn, vores skolebørn og vores
ældre. Det blev til et løft til daginstitutionerne og på ældreområdet, men vi kunne desværre ikke finde
opbakning til at tilføre flere midler til skolerne”, udtaler borgmesterkandidat Gert Fischer.
Et markant Venstre aftryk blev sat i afdelingen ”Plan, Vej, Byg”, hvor Venstre fik afsat 1,2 mio. ekstra,
således at afdelingen i endnu højere grad kan udvikle hele Rebild Kommune og sikre en hurtigere
planlægning og byggesagsbehandling. På Venstres initiativ blev også erhvervskontoret og den kollektive
trafik styrket med henholdsvis 1,5 og 1,0 mio. De ekstra penge til den kollektive trafik skal bl.a. bruges på
rute 55 i den østlige del af kommunen, hvor Venstre har haft meget fokus, men også Ø. Hornum og
Guldbæk er inde i billedet.
Er budgettet så bare en buket roser uden torne. Nej, bestemt ikke. Som allerede nævnt ville Venstre gerne
have haft styrket folkeskolerne.
”Med tre børn i en af kommunens folkeskoler ved jeg, hvor afgørende det er, at skolerne har de bedste
forudsætninger for at give læring og trivsel til vores børn”, fortæller byrådsmedlem Jeppe Ugilt.
”Skolerne rundt omkring i kommunen gør det generelt godt, men mange er udfordrede økonomisk. Jeg
havde håbet, at der var flertal for en markant styrkelse, men det var der ikke, og derfor bliver det bestemt
ét af Venstres fokusområder næste år”, pointerer Jeppe Ugilt.
En anden torn i Venstres øjne er, at man fremover årligt afsætter en kvart million driftskroner til Opera i
Rebild bakker. Venstre mener, at beløbet er blevet for stort, og man kunne overveje om det er en
kommunal opgave.
”Ovenstående to eksempler, samt et par andre ting, gjorde, at jeg og mine tre partifæller længe
overvejede, om vi kunne stå på mål for det samlede budget, men med de tydelige aftryk vi fik sat i løbet af
aftenen, så var der enighed om, at Venstre også skulle være medunderskrivere på budget 2018”, slutter
Gert Fischer.
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