Gruppeformand

Søren

Rasmussens

tale

ved

vedtagelsen af budgettet for 2020:

Forleden talte jeg med en mor til et barn med særlige
udfordringer. Hun spurgt om, hvorfor Dansk Folkeparti var
med i budgetforliget, når nu det var så barsk en omgang.
Jeg forklarede, at vi i Dansk Folkeparti umuligt kunne sidde
med hænderne over kors og lade være med at kæmpe for
børnene, de ældre, de handicappede og de udsatte. Vi vil
have indflydelse, og vil først og fremmest prøve at undgå
besparelser, hvor det gør allermest ondt.
Vi kan ikke redde alting med tre mandater i Byrådet, men
vi kan kæmpe og gøre vores aller, aller bedste for i
samarbejde med andre, at løse en vanskelig opgave og
samtidig redde nogle ting som er vigtige for andre
menneskers ve og vel.
Jeg gav nogle eksempler på hvad der havde været vigtige
for Dansk Folkeparti. Det har f.eks. været at bevare
Kulturhuset på Levisonsvej. Det er et aktivitets- og
værested

for

alle

borgere

med

fysiks-

og

psykiske

funktionsnedsættelser. Det er så godt, og det er så vigtigt i
disse menneskers hverdag. De skriver ikke læserbreve

eller laver demonstrationer, de er helt afhængige af, at
nogen bliver siddende ved et forhandlingsbord og taler
deres sag.
Der er også fundet penge til SPACE. Et mødested for
anbragte og tidligere anbragte børn og unge. Måske har
man

læst

en

af

brugernes

Rikke

Nielsens

gribende

læserbrev, om hvor vigtigt det er for disse børn og unge
mennesker - og hvor store konsekvenser det ville have for
dem, hvis det blev nedlagt.
På seniorområdet hvor der skal spares yderligere 8
millioner kr. oven i de 26 mio. kr., som allerede sidste år
blev indlagt som besparelse i 2020. Altså voldsomme 34
millioner kr!
Der har det selvfølgelig været vigtigt for Dansk Folkeparti,
at det ikke gik ud over hjemmeplejen, ikke gik ud over
bemandingen på plejecentrene eller f.eks. betød lukning de
aktivitetscentre som giver livsglæde og livskvalitet til så
mange mennesker. Det er jo ikke bare et tilfælde, det er
endt sådan. Nogen har kæmpet en kamp, mens andre bare
tog hjem og forberedte videoer til facebook.
På Børne- og uddannelsesområdet bliver det virkeligt
barskt. Men vi har kæmpet for hver en krone det kunne

minimeres. Kristina Jørgensen, der er formand for Børneog uddannelsesområdet har deltaget i forhandlingerne og
kæmpet med næb og klør for sit område – og testet
borgmesterens tålmodighed til det aller yderste.
Dansk Folkeparti har været med til at sikre, at der ikke
skal skæres med 2 skole-dagtilbudssocialrådgivere, som
der ellers var lagt op til.
Dansk

Folkeparti

er

meget

optaget

af

den

tidlige,

forebyggende indsats. Især omkring børnene. Og at det
også vil blive vægtet, at investere heri, så snart det igen er
muligt.
Det har også været vigtigt at sikre, at der kommer en ny
daginstitution i midtbyen, uanset om det bliver en privat
eller kommunal – og det vil der være økonomi til.
Ligeledes har det for Dansk Folkeparti været vigtigt, at vi
har

indflydelse,

når

Kolding

Kommunes

økonomi

er

genoprettet og der atter kan investeres.
Vi

kan

alle

forligspartierne

glæde
at

os

føre

over,
5

at

det

millioner

kr.

er

lykkedes

tilbage

til

normeringen i vores daginstitutioner i forbindelse med
dette

møde.

Således

vil

vi

også

have

indflydelse

i

fremtiden, så vi har mulighed for at tilgodese børne- og
uddannelsesområdet så snart lejligheden byder sig. Den
mulighed har de der står uden for afskrevet.
Hvor vi på sidste Byrådsmøde hørte Enhedslistens Benny
Dall forklare, at han kunne ikke få papir ved borgmesteren
og

han

var

ikke

blevet

hjerteligt

modtaget

ved

forhandlingerne, og så var han taget hjem. I Dansk
Folkeparti har vi fået samme behandling, vi kunne heller
ikke få noget papir eller gyldne løfter, men det har blot
ikke interesseret os. Det der har interesseret os var at få
indflydelse og få reddet nogle vigtige ting – og når
borgmesteren har sagt ”vi ses i morgen”, så er vi kommet
rendende igen og igen og igen, i mellemtiden, fordi vi
skulle lige have noget mere drøftet, lige gøre opmærksom
på noget og lige prøve at se om vi kunne få lidt mere
igennem. Så der hvor vi kæmper, med alt hvad vi har lært
– ja, så er der andre der blot tager hjem og ligger på
sofaen.
Moderen jeg talte med, spurgte så; jamen hvad så med
formændene

for

Socialøkonomi-,

SocialHandicap-

og

sundhedsudvalget

og

og

Hjælpemiddeludvalget?

Kæmpede de slet ikke for min datter? Til det kunne jeg jo

kun svare: nej, det gjorde de ikke. De tog hjem og
forberedte videoer til facebook, om hvordan de i en
fantasiverden kunne løse det hele ved at køre Kolding
Kommunes økonomi helt i sænk.
Afslutningsvis

vil

bormesteren

for

vi

i
god

Dansk

Folkeparti

forhandlinger

gerne
og

takke

Venstre,

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre for godt og
konstruktivt samarbejde om disse vanskelige beslutninger.
Ligeledes tak til forvaltningerne for forslag og udregninger.

