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Spørg til prisen
De offentlige udgifter har i de seneste årtier haft vokseværk, så Danmark nu har
verdens højeste offentlige udgifter pr. indbygger med dertil knyttet verdensrekord i
skattetryk. Det svækker vores konkurrenceevne og koster dagligt gode danske
arbejdspladser, som fosser til udlandet. Det kan ikke fortsætte, hvis vi vil bevare
grundlag for en god velfærd. For at vende udviklingen er vi i de kommende år pisket
til at holde de offentlige udgifter i ro. Derfor skal vi politikere i kommuner, regioner
og på landsplan have viljen og modet til at søge nye veje. Målet er at sikre borgerne
en god service uden de hidtidige årlige stigninger i budgetterne. Her kan vi nå rigtig
langt, hvis vi tager ved lære af de gode løsninger og får dem bredt dem ud i hele
landet.
Et dugfriskt eksempel er fra Favrskov kommune, hvor man fra næste år kommer til
at spare hele 4 mio. kr. om året ved at udlicitere vej- og parkafdelingen til
HedeDanmark. Og det endda med et højere niveau for slåning af sportspladser.
Dertil kommer en engangsindtægt på 4,5 mio. kr. ved overdragelsen af opgaven,
herunder fra salg af maskiner m.v.
Et andet eksempel er noget ældre, men fortsat højaktuelt som inspiration. Den
daværende Kjellerup kommune udliciterede det grønne område for en halv snes år
siden. Jeg var selv medlem af byrådet på daværende tidspunkt og husker en
ophedet debat og stor ideologisk modstand fra den anden side af byrådssalen. Ikke
desto mindre blev udbud og udlicitering gennemført med uændret service for
græsslåning, klipning af hække m.v. som mål. Resultatet blev, at Hedeselskabet fik
overdraget opgaven og kommunen sparede godt en million kroner om året på
driften – med uændret service. En million kroner var mange rare penge i en lille
landkommune og alle medlemmer af byrådet – inklusiv dem, som var arge
modstandere af at spørge til prisen - var da også svært tilfredse, da vi ved den næste
budgetlægning kunne styrke ældreområdet med en million.

Der er grund til at kippe med flaget, hver gang vi hører om sådanne eksempler til
efterfølgelse. Tænk på, hvad der kunne frigøres af skattekroner, hvis alle landets
kommuner gjorde ligeså. Gode penge, der kan bruges til at prioritere andre opgaver
eller til sænkning af skatten. Lad os hjælpe hinanden med at få de gode eksempler
frem i lyset, så de kan bruges i hele landet. Vi skal have nemlig have den offentlige
sektor til at køre længere på literen, så vi fastholder en god service samtidig med at
udgifterne holdes i ro. At spørge til prisen på vegne af borgerne handler ikke om
ideologi. Det handler om sund fornuft og nødvendig nytænkning.
Hvor der er vilje, er der vej!
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