
Ventelisterne til børneinstitutionerne i Horsens er faldet
stærkt. Derfor mener de borgerlige partiet i byrådet, at der kan
spares en mill. kr. ved at lukke tre grupper a 20 born. (Arkivfo-
to)

De fire borgerlige
partier i Horsens Byråd
foreslår en nedsættelse
af skatteprocenten i
Horsens med 0,1 pct. i
1991. Nedsættelsen skal
føres videre i 1992 med
yderligere 0,1 pct., og
det skal være et signal
til borgerne om, at det
er den vej, som skatten
skal.

Forslaget fremgår af etfælles -
sæt  ændringsforslag til
budgettet for 1991, som Ven-
stre, konservative, CD og
Fremskridtspartiet har afle-
veret. De fire partier ønsker
også, at grundskyldspromil-
lem bliver sat ned med 0,7.

De fire partier har taget ud-
gangspunkt i chefgruppens
oplæg, og man har på forhånd
accepteret det meste af de 12
mill. kr., som ikke hidrører  fra
skoleområdet. Dog ønsker
man at spare yderligere en
halv mill. kr. ved udlicitering
af rengøring, yderligere
200.000 kr. på social- og sund-
hedsforvaltningen og yderli-
gere 100.000 kr. på byrådsfor-
valtningen. Til gengæld st-
tes der 100.000 kr. ekstra af til
daginstitutionsområdet.

Ekstra påskoleområdet

Når de borgerlige i første
omgang har pillet skolebespa-
relserne på tre mill. kr. ud, sa
er det ikke fordi, de ønsker  at
friholde området. Tvrtimod
har de fire partier peget på be-
sparelser, der giver ca. en mill.
kr. mere end chefgruppen.

Det er 250.000 kr. på vikar-
kontoen, som partierne ikke
mener er nødvendigt .

- 27 lærere bruger 40 pct. af
vikarkontoen. Det er alarme-
rende, siger Venstres Karen
Margrethe Enevoldsen.

Desuden skal der skres i
skolepsykolog-ordningen. Be-
sparelsen er på 750.000 kr. -
svarende til tre stillinger. Til
gengld skal der overføres

250.000 kr. til støttetimer  til
svage elever.

Afskedige om
vinteren

De borgerlige vil spare 1,6
mill. kr. ved at afskedige 20
ansatte i skov- og parkafdelin-
gen i vintermånederne. Kon-
toen for vintervedligeholdelse
skal beskæres  med 1,5 mill.
kr.

- Det er vores erfaring, at de
overskydende penge i de milde
vintre bliver brugt på andre
opgaver. For at hindre det, vil
vi undlade at bevilge så mange
penge. Og far vi så en hard
vinter, må vi give en till gsbe-
villing, siger Karen Margrethe
Enevoldsen, på vegne af de fi-
re partier.

Betale entre
Og så skal der betales entre

på Horsens Museum og Hor-
sens Kunstmuseum. Det vil
give 50.000 kr. hvert sted.
Produktudviklingscenteret
mister sit tilskud på 665.500
kr.

Udgivelsen af det nye perso-
naleblad i kommunen skal
stoppe. Derved spares 60.000
kr. Og tilskuddet på 50.000
kr. til "Den Aktive« fjernes .

Daginstitutioner
De seneste meget lave ven-

telistetal i Horsens far de bor-
gerlige til at foreslå , at der i
forbindelse med indførelse af
en garantiordning sker en
lukning af tre grupper med
hver 20 born. Derved spares
en mill. kr.

Tilskuddet til vuggestuebe-
taling nedsttes - og derved
spares 400.000 kr. (asg)

SF vil først
spare i -92

SF vil vente til 1992
med de store bespare-
lser i Horsens kommu-
ne. Til den tid er partiet
til gengæld klar til at
tage fat og skære
unødvendige  udgifter

- Der er god tid til 1992. Og
vi vil ikke gentage oplevelser-
ne fra 1988, hvor forvaltnin-
gen gik helt i stå, fordi medar-
bejderne blev utrygge på
grund af de dramatiske bepa-
relser og trusler, siger SF'e-
ren Lone Bach.

- Det er umuligt for perso-
nalet at arbejde med trusler
om nedskæringer h ængende
over hovedet.

Partiet erkender, at der
mangler 15 mill. kr. for at få
budgettet i 1991 til at gå op.
Og SF'erne har endog peget
på, hvordan der kan skaffes
20 mill. kr.

Ud over de 15 mill. kr. til
den eksisterende ubalance,
skal pengene bruges til at af-
hjælpe venteliste-problemer i
daginstitutioner. Det sætter
SF fire mill. kr. af til. Det er til
udvidelse af skolefritidsord-
ninger på alle skoler. Desuden
skal der bruges en mill. kr. til
søskenderabat  i daginstitutio-
ner.

Pengene findes først og
fremmest ved at hve
grundskyldspromil-lem  fra 8,7 til 12.
Det giver ni mill. kr., og koster
ifølge SF 400 kr. for et almin-
deligt parcelhus.

- Men vi vil undgå merud-
gift for borgerne. Derfor skal
der spares tre mill. kr. på for-
syningsområderne. Og de
penge bruges til at sæ tte tak-
sterne ned. Besparelserne fin-
des på konsulenthjælp , admi-
nistration og lign., siger Lone
Bach.

Der skaffes seks mill. kr.
ved ekstra skatteligning og
omlægning og effektivisering
af incasso.

Kontoen for ekstraordinæ-
re udgifter nedsttes med en
mill. kr. og endelig udskydes
byfornyelsesopgaver for fire
mill. kr.

SF vil sæ lge kommunale
bygninger og grunde. Indtæg-
terne skal forst og fremmest
investeres i vedligeholdelse af
de øvrige bygninger. Og Hor-
sens Hus-arealet ved Hoegh
Guldbergs Gade skal sæ lges
og pengene bruges til midtby-
en og teater-projekt. (asg)

De borgerlige
vil sænke skatten
Grundskylden skal ogs ned, siger fire partier
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