ENHEDSLISTEN
LOLLAND
Samme skat, samme service overalt i landet
Socialdemokratiets Holger S. Rasmussen og
Enhedslistens Chr. Juhl trak på samme hammel
Der skal under en ny regering nedsættes en neutral udligningskommission til sikring af en retfærdig udligning i Danmark, lød
det fra borgmester Holger S. Rasmussen onsdag aften den 22.
maj på Café Victoria i Maribo. En sådan kommission skal være
politisk uafhængig og besættes med specialister. For Lollands
borgmester er målet, at samme skat giver samme service uanset hvilken kommune man bor i.
Chr. Juhl fra Enhedslisten lå helt på linje med borgmesteren, hvad angår
målsætningen for en sådan kommission. Enhedslisten vil kræve, at en
uvildig kommission indgår i regeringsgrundlaget, hvis partiet skal være
parlamentarisk grundlag for en kommende socialdemokratisk ledet regering. Får vi skrevet et sådant krav ind i regeringsgrundlaget, er vi sikker på,
at arbejdet for et helt og ligeværdigt Danmark kommer på den politiske
dagsorden i den kommende regeringsperiode, lød det fra Chr. Juhl.
Der udspandt sig under debatten en diskussion om Enhedslistens model
for en social retfærdig udligning. Her er et af hovedkravene, at staten skal
finansiere langt hovedparten af de sociale ydelser og udligningsprocenten
mellem rige og fattige kommuner være lagt højere end i dag (stigende fra
61 til 88 pct.). Fra den 53. uge skal staten finansiere 80 pct. af alle udgifter
til folk på sociale ydelser mod blot 20 pct. i dag. Enhedslisten model er til
størst fordel for kommuner som Lolland, Guldborgsund, Bornholm, Langeland, Kalundborg, Frederikshavn m.v, hvilket partiet har fået indenrigsministeriet til at udregne. Borgmester Holger S. Rasmussen var ikke afvisende
over for Enhedslistens model, men understregede stærkt, at den endelige
opgave skal udføres af en neutral kommission og fandt det nødvendigt, at
der stadig var en kommunal medfinansiering, der kan anspore kommunerne til at strenge sig an.
Inden kommissionens rodbehandling af udligningssystemet afsluttes og
vedtages i Folketinget blev der slået til lyd for en overgangsordning. Chr.
Juhls bud lød, at kommuner med et særligt strukturelt underskud skal have
et umiddelbart højere tilskud, mens kommissionen arbejder, i stedet for at
stå med hatten i hånden hver år og ansøge om midler fra puljen til særligt
vanskeligt stillede kommuner.
Tilsyneladende trak de to duellanter på samme hammel. Borgmester Holger S. Rasmussen undlod dog ikke at stikke til Enhedslistens tidligere borgmester Morten Kabel, der lod plante voldsomt dyre træer i København.

