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Skattestigning bringes ispil
BUDGET 2OO9z Vejen
Byråd er draget af sted
på seminar for at drøfte
næste års budget. Borg-
mester Egon Fræhr vil
ikke udelukke, at skatten
skrues i vejret.

Af Jørgen Schultz
f fi . 7 211 4260, jos@iv.d k

YEJEN: I den efterhånden lange år-
række med Fogh Rasmussens skat-
testoppolitik hører det til sjælden-
hederne, at Venstrepolitikere snak-
ker om skattestigninger.

Ikke desto mindre vil borgmester
Egon Fræhr (V) ikke afuise, at det
kan blive nødvendigt for lokalpoliti-
kerne at bringe skatteskruen i an-
vendelse, når budgettet for 2009
skal på plads.

I dag og i morgen er de 27 byråds-
politikere af sted på budgetseminar i
Nymindegab for at se nærmere på
næste års kommunale husholdning.

Stordriftsfordele
- Vi må konstatere, at Vejen er den
næstbilligste kommune i Danmark,
når det gælder driften.

- Samtidig kan det fastslås, at vi
ligger på landsgennemsnittet med
skatteprocenten, mens grund-
s§ldspromillen ligger et pænt styk-

Men der skal også aære
penge til at driue butik-
ken, og ui skal fastholde
både kualitet og tri.usel
på uore arbejdsfladser
Derfor kan det ikke afui-
ses, at ui også skal se på
skatteprocenten.

Egon Fræhr (V),

borgmester

ke under gennemsnittet. Det giver
naturligvis nogle økonomiske ud-
fordringer, mener Egon Fræhr.

Når Vejen Kommune er næstbil-
ligst, så s§ldes det ikke mindst, at
der gennem årene har været gen-

nemført betydelige rationaliserin-
ger og stordrift sfordele.

- Vi skal naturligvis fortsat have
fokus på effektiviseringer og stor-
driftsfordele.

- Den proces skal fortsætte. Men
der skal også være penge til at drive
butikken, og vi skal fastholde både
kvalitet og trivsel på vore arbejds-
pladser. Derfor kan det ikke afuises,
at vi også skal se på skatteprocen-
ten, fortsætter borgmesteren.

Rum til udvikling
Politikerne har som målsætning, at
der skabes rum i budgettet til for-
sksllige nødvendige tiltag:

- Vores kommune er i betydelig
vækst, at det trænger sig på med ek-

sempelvis moderniseringer på fol-
keskoleområdet, vi skal til at drøfte
en ny børneinstitution for at kunne
håndtere pasningsbehovet i det syd-
Iige Vejen, og endelig er der pres på
ældreområdet, siger Egon Fræhr.
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Skatteprocenten i Vejen Kommune
er i2008 påZq,g
Grundskylden er for landbrug på

7,71 promille, mens den er påll,+t
promille for øvrige.
Kirkeskatten er på t,Oe procent.
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