Borgmesteren og de slørede
nedskæringer
Det aarhusianske budget er teknisk tungt, og der flyttes rundt med kronerne,
uden man opdager det.
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Det er jo herligt at se, at borgmester Bundsgaard vil afskaffe ”finansieringsbidraget”,
som jo bidrager til udtynding af den kommunale service i både pleje-, social- og
skolesektoren og de andre kommunale sektorer.
Men tro mig – den skælm vil finde anden vej til beskæring. For bidraget har jo den
funktion at give borgmesteren mulighed for at flytte rundt på servicekronerne – og
den mulighed vil han genfinde.
Så en gammel rådhusrotte tør forudsige: Der vil komme et nyt navn for bidraget.
Måske vil det blive lidt mindre. Men formålet er jo at skaffe midler ved anonym og
ikke i byrådsdebatten synlig budgetbeskæring – midler, som borgmesteren kan bruge
til andre formål, som man kan klippe bånd til og indvie. Og det er rådmænd og
embedsmænd, der skal lave beskæringsarbejdet, helst uden, at det giver anledning til
konkret byrådsbeslutning
En anden metode, som er samme metode, er den årlige 1 pct.s effektivisering.
Lærerne skal inden for samme budgetramme undervise én pct. flere børn. Eller også
kan man blot beskære bevillingen pr. barn med 1 pct. Den politik står vistnok stadig
fast.
En tredje metode, som er samme metode, er afskaffelsen af barselsrefusion. Hidtil
har den fælles kommunekasse dækket de enkelte afdelingers udgift til barselsløn.
Igennem ca. 3 år har man skåret den dækning væk – så: Når de ansatte lægger til
barsel, skal deres arbejde klares af kollegerne. Inden for samme budgetramme,
forstås. Så slipper borgmester og byråd til konkret at tage stilling til, hvad der skal
spares i den anledning.
Der er alt for mange teknikker i Aarhus Kommunes budgetlægning, der slører de
reelle beslutninger. Med andre ord: De slører udsigten til ansvaret for
nedskæringerne.

