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SF: Skattestigning er det eneste rigtige
En skattestigning i Aarhus er den eneste rigtige vej til at skabe balance og sikre
kernevelfærden i Aarhus.
Det siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge og politisk leder for SF-Aarhus,
efter at borgmester Jacob Bundsgaard fredag har offentliggjort et forslag til Aarhus
Kommunes budget for næste år med en skattestigning på 78 millioner kroner – svarende
til en skattestigning på 0,12 procentpoint. Pengene skal dække det tab, som Aarhus har på
en ny fordeling af penge mellem kommunerne og skabe et rum til at bruge flere penge på
service og klimaindsatser.
”Siden jeg blev valgt i 2009, har jeg og SF arbejdet for at få løftet skatten og dermed
skaffe flere penge til kernevelfærd for borgerne i Aarhus. Vi har i forvejen en lav skat i
Aarhus sammenlignet med andre, så det er fuldstændig oplagt at give trængte borgere
bedre hjælp på den måde,” siger Thomas Medom.
”Der bliver løbet for stærkt hos pædagoger, lærere, sosu-assistenter og andre kommunalt
ansatte. Det giver kun god mening, at vi med lille skattestigning ser ud til at kunne undgå
en sparerunde i Aarhus og i stedet kan løfte velfærd og klimaindsatser. Vi er presset på
kernevelfærden af corona og udligningsreform og flere år med besparelser, så en
skattestigning er for mig at se den eneste rigtige vej til at,” siger Thomas Medom.
Han uddyber
“Børn, ældre og socialt udsatte har i alt for mange år betalt prisen for at vi ikke har brugt
nok penge på velfærdssamfundet, så jeg er enormt glad for at vi nu se ud til at komme
igennem med vores krav gennem mange år om at hæve skatten for at ansætte flere
medarbejdere til at løfte velfærdsopgaverne. Det er første gang i næsten 40 år der skrues
på skatten i Aarhus.”
Ifølge Thomas Medom er det rigtigt at prioritere netop klima og kernevelfærd, som det er
foreslået i budgetforslaget.
”Jeg er enig i de prioriteringer af socialområdet, ældre og klima, som er lagt frem, men der
er samtidig behov for også at prioritere børnene. Ønsket om først at få børnene i
børnehave når de er tre år giver de yngste en endnu bedre start på livet og både børn og
medarbejdere i skolerne er alt for presset af lave budgetter og fortjene et løft,”
siger Thomas Medom, der ser forslaget om skattestigning som en stor, politisk
landvinding.
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