Vi har brug for 4 år mere.
Vi vidste det godt for tre år siden da de gamle kommuner lukkede og det nye byråd tog endeligt
over. Det bliver en stor opgave at samkøre 7 kommuner og en del af et amt. Men at det skulle blive
så vanskeligt havde nok ingen drømt om. Vi har simpelthen brug for 4 år mere ved magten for at
gøre Sønderborg til den gode velfungerende kommune vi alle ønsker os. Og det skal være os der
sidder for bordenden. Vi skal nemlig fastholde den kurs vi har lagt. En kurs der handler om at
udvikle kommunen ikke bare klare dagen og vejen. Vi har med tilslutning fra hele byrådet opstillet
nogle visioner som har haft trange vilkår i disse første år. Tre faktorer har gjort det vanskeligt at
gennemføre vore visioner og planer. En opposition som i lange perioder har obstrueret processerne,
flyttet kommaer og prøvet at markere sig på populistiske holdninger og bevidst modarbejdning. Vi
har slået knuder på os selv mange gange for at bevare konsensus. Og det er lykkedes. Lidt mere end
en håndfuld sager er vedtaget med vores smalle flertal 16-15. Men ærlig talt er jeg meget i tvivl om
ikke vi har været for pæne og for opsatte på at lave brede aftaler.
Regeringen på Cristiansborg har ikke gjort det nemt at drive kommune. Lovgivning og stramme
økonomiaftaler har gjort livet surt for kommunerne generelt. Vi har skullet gennemføre den
nedbrydning af det danske velfærdssystem som den borgerlige regering har besluttet sig for. Og
sidst men ikke mindst så har finanskrisen sat en voldsom bremse på den udvikling vi var i gang
med. Vores kommune er hårdt ramt og mange familier er ramt af arbejdsløshed og kaotisk
økonomi. Kommunens økonomi kommer under voldsomt pres af øgede overførselsudgifter. Så alt i
alt har der været megen modgang og alligevel er vi nået langt.
En af de helt store opgaver har været en omorganisering af administrationen. Det har været en lang
sej proces og først nu i skrivende stund er de sidste brikker faldet på plads. Til gengæld står vi nu
med en ganske vist slankere ledelse men også en stærk direktion som vil kunne løfte de store
opgaver der venter. Det har været et ”must” for os at behandle gode trofaste medarbejdere der har
tjent de gamle kommuner i mange år ordentligt i den proces.
Men tilbage til Visionerne. Fra starten har vi slået fast at vi vil vækst og befolkningstilvækst. Og vi
var på rette vej indtil krisen ramte Danmark og vore lokale virksomheder. Vi skal fortsætte med at
gøre Sønderborg til en attraktiv kommune for uddannelsessøgende, iværksættere, turister og
tilflyttere. Vi vil en kommune hvor de grundlæggende offentlige ydelser bare er i orden, børn og
unges trivsel og udddannelse er i top og hvor man får noget ekstra i form af fritidsaktiviteter,
kulturtilbud af høj standard, oplevelser i en ren og tilgængelig natur. Vi har med bl.a satsning på
skoleområdet, store investeringer i fritidsfaciliteter, havneprojektet i Sønderborg og nye spændende
boligudstykninger lagt godt fra land. Hjælp os til fire år mere, så leverer vi varen.

