
Borgmester tror
ikke på et forlig- Men der vil være stor enighed om mindst 95 pct.

Borgmester Henning
Jensen (S) tror ikke på,
at der bliver tale om et
egentligt budget-forlig
i Horsens, hvor flere
partier går sammen om
det hele. Han tror mere
pa, at der vil være et
stort flertal bag 95 pct.
af ændringsforslage-
ne, mens resten vil bli-
ve gennemført  med
mindre og skiftende
flertal.

Efter fire år med absolut
flertal i Horsens Byråd skal
socialdemokraterne nu klare
sig med 12 ud af 25 mandater.
Men hidtil har der ikke været
optræk til, at de 13 øvrige
medlemmer kan finde sam-
men i et flertal mod socialde-
mokraterne, og det er også
helt udelukket, at det kan ske
i forbindelse med et budget-

forlig.
- Vi er enige med Venstre og

konservative om mindst 95
pct. af budgettet. Men derfor
tvivler jeg alligevel på, at der
bliver indgået et budget-for-
lig. Jeg tror, at det hele
afgørespå økonomiudvalgsmødet
på mandag, hvor vi vil se
nærmere  på, hvad vi alle kan blive
enige om, siger Henning Jen-
sen.

- Derefter må vi hver
søge at få gennemført  vore
øvrige ændringsforslag i
byrådssalen.

Midt imellem
- Socialdemokratiet ligger

midt imellem de borgerlige og
SF/Miljølisten . De første
ønsker  skatten sat ned, de sidste
vii sætte den op. Vi sit også
gerne en skattenedsttelse,
men i en tid hvor vi skal sige
farvel til medarbejdere, vii det
være bade stærkt og en provo-

kation, hvis vi satte skatten,
og dermed kommunens
indtægter , ned.

- På den anden side er skat-
tetrykket i Horsens højt  nok.
Og vi betragter også SF's og
Miljølistens forslag om at
hævegrundskyldspromillen som
en inddragelse af borgernes
penge. Og jeg tror ikke på, at
borgerne er interesseret i, at
skattetrykket stiger, siger
Henning Jensen, der mener,
at den eneste medicin er be-
sparelser.

Som de øvrige partier har
Socialdemokratiet indleveret
en række ændringsforslag til
budgettet.
Først og fremmest accepte-
rer partiet stort set oplægget
fra chefgruppen, som indeb-
rer en besparelse på i alt 15
mill. kr.

Dog har socialdemokrater-
ne på skoleområdet tre punk-
ter, som de ønsker ndret.
Det er nej til at fjerne deleti-

mer, nej til at sk e i under-
visningstimetallet og endelig
et ekstra beløb til voksenun-
dervisning. Det vil i alt koste
ca. 1,2 mill. kr.

Desuden vii partiet
videreføreerhvervsservice påHor-
sens bibliotek. Det koster
250.000 kr.

De penge skal findes andre
steder. En halv mill. kr. findes
ved at nedsætte

kontanthjælpen, 665.500 kr. ved at fjerne
tilskud til produktudviklings-
center og 200.000 kr. ved mo-
dernisering af personalepoli-
tikken. Endelig skaffes de re-
sterende 78.500 kr. ved en fi-
nansforskydning på kontoen
for kompensation for arbejds-
tidsforkortelse.

Og allerede nu peger social-
demokraterne på, at

kontanthjælpenskal yderligere ned-
s ttes med en mill. kr. i 1992,
sit besparelsen på skolevæse-
net kan mindskes tilsvarende
det år. (asg)

Fyringer uundgåelige
Klare ord i chefgruppens spareforslag for 1991 og 1992

Vurderingen er klar
hos chefgruppen i Hor-
sens kommune: Hvis
sparemålene skal nås i
1991 og 1992, kan det ik-
ke forventes at afskedi-
gelser kan undgås.

Så tydelige er ordene i det
materiale, som chefgruppen
på Horsens Rådhus har udar-
bejdet om de nødvendige be-
sparelser i Horsens kommune
i de kommende to år. Hvis
budgettet skal hænge sam-
men i 1991, skal der spares 15
mill. kr. Og året efter ser det
endnu mere alvorligt ud.

Rammer bredt
Derfor bad

økonomiudvalgetcheferne om at komme
med et oplæg til, hvordan de
omfattende besparelser kun-
ne gennemføres. Hvis chef-

gruppens oplægføl ges, vil det
betyde farvel til ansatte i stort
set alle forvaltninger på råd-
huset.

Taget punkt for punkt ser
forslagene således ud. Og der
gælder for begge år, 1991 og
1992:

Skatteforvaltningen:
Her er sparemålet 14 ansat-

te. To er indregnet i budget
1990. Derudover forsvinder
otte fra arbejdsgiverkontrol
og fire ved rationaliseringer.
Den økonomiske  effekt er på
400.000 kr. i 1991 og 2,4 mill.
kr. i 1992.

Teknisk forvaltning:
Her er sparemålet 15 med-

arbejdere. Det drejer sig om
otte-ti HK'ere og fem-syv
sagsbehandlere. Den
økonomiskeeffekt er på 300.000 kr.
i 1990, 1,4 mill. kr. i 1991 og
3,0 mill. kr. i 1992.

Social- og sundhedsforvalt-
ningen:

Sparemålet er 10 medarbej-
dere. Økonomien giver
400.000 kr. i 1991 og 2,0 mill.
kr. i 1992.

Skole- og fritidsforvaltnin-
gen:

Sparemålet er to medarbej-
dere. Det giver 400.000 kr. i
1992.

Personaleforvaltningen:
Sparemålet er fire. Der spa-

res 300.000 kr. i 1991 og
800.000 kr. i 1992.

Økonomisk forvaltning:
Sparemål er seks. Fire fra
incasso og to fra øvrige  områ-
der. Effekten er 50.000 kr. i
1990, 200.000 kr. i 1991 og 1,2
mill. kr. i 1992.

Byrådsforvaltning:
Sparemålet er tre.
Her spares 100.000 kr. i

1991 og 600.000 kr. i 1992.
Kulturforvaltningen:
Sparemålet er et, og det gi-

ver 200.000 kr.
På skoleområdet er der

planlagt besparelser på tre
mill. kr. i 1991 og yderligere
fire mill. kr. i 1992, så den
samlede nedskæring i budget-
tet bliver på syv mill. kr.

På daginstitutionsområdet
er sparemålet på fire til otte
mill. kr. over de to r.

Teknisk forvaltning skal
spare fem mill. kr. på SiD'ere
og håndværkere . På

rengøringenskal der spares i alt 3,5
mill. kr. Brandvæsen og CF
skal spare en mill. kr. Og et
området, der hedder ”andet.,
skal spare ca. 1,2 mill. kr. Det
er kultur, bibliotek, haller
mm.

Derudover peger chefgrup-
pen på en række områder,
hvor der kan hentes penge.
Det er bl.a. bilparken, havnen,
"frynser", bilagsgange, en
fælles kassefunktion, mode-
kultur, udlicitering af opgaver
og et administrativt. ansttel-
sesstop. (asg)
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