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Dette er min første budget tale her i Byrådet. Det kalder på en vis ydmyghed, respekt og 
varsomhed at få adgang til Aarhus Kommunes milliard store budget. 
  
Jeg er mig nøje bevidst om, at det er et privilegium, at være i min situation - og jeg vil 
gerne gøre det klart overfor mine med politikere og ikke mindst borgerne i Aarhus 
Kommune, at jeg hele tiden vil være mit ansvar bevidst og have for øje, at enhver 
beslutning, som vi træffer, påvirker rigtig mange mennesker, det være sig de ældre, de 
arbejdsløse, de studerende, familierne, de socialt udsatte, de der dagligt passer deres 
arbejde og ikke mindst de arbejdspladser der er i kommunen. 
  
Den nemmeste løsning som politiker er, at træffe en politisk beslutning, der gør et indgreb 
i den enkeltes liv og frihed. Hver gang man ønsker flere penge eller fremme en bestemt 
adfærd, er det nemmeste politiske redskab en politisk beslutning om et indgreb i individets 
frihed. Det kræver blot et flertal på 16 mandater. Men i virkeligheden skal man stille sig 
selv spørgsmålet; er det nemmeste greb altid den bedste løsning for den enkelte? Hvad 
ville være den løsning, der ikke tvinger arbejdsomme og flittige borgere i kommunen til 
ikke hver måned at skulle aflevere en fjerdedel af deres løn til kommunen? Jo, det har 
Liberal Alliance svaret på, og det vil jeg vende tilbage til. 
  
Jeg tror vi alle kan blive enige om, at budgetforhandlingerne indtil nu har været et uskønt 
forløb, og jeg har sendt en kraftig kritik af mit syn på det. 
  
Processen har affødt en voldsom bekymring hos engagerede forældre, den åbne debat 
der burde havde fundet sted, har været mudret, præget af zig zag kurs og medført en helt 
unødvendig usikkerhed hos borgerne. De politiske meldinger har skiftet kurs, og de 
politikere der burde være sig sit ansvar bevidst, har haft travlt ved håndvasken. Det har 
ikke hjulpet borgerne, blot gjort dem mere opgivende og forvirrede. 
  
Lad det være sagt med det samme. Vi står overfor en vanskelig opgave. Vi starter med et 
overforbrug fra sidste års fejldisponerede budgetforlig på 600 mio. Et forlig vi fra LA ikke 
var en del af. Der ligger nogle virkelig usympatiske spareforslag på bordet i dag, som 
rammer ind i hjertet af det vi i LA brænder for. Nemlig den borgernære velfærd. Men med 
rettidig omhu og hvis partierne følger LAs forslag, vil vi ikke kun styrke kommunens 
økonomi og sikre en høj kvalitet af velfærd, men samtidig kunne sænke skatter og afgifter 
for den enkelte borger. 
  
Vi har dog nogle klare og utvetydige præmisser for, hvad vi vil gå med til. Som eksempel 
kan jeg understrege, at jeg ikke støtter en stigning af hverken skatter og afgifter, jeg ser 
dem faktisk gerne falde, fordi det kan lade sig gøre uden at forringe velfærden. Jeg vil ikke 



bidrage i et budgetforlig, der bygger på så usikre forudsætninger som det det skete på 
dilettantisk vis ved sidste års budgetforlig.  Det kommer ikke til at gentage sig med Liberal 
Alliances stemme. 
  
LA er et økonomisk ansvarligt parti, der respekterer det enkelte individs frihedsrettigheder, 
og vi vil gå til de kommende forhandlinger konstruktivt med åbent sind og en villighed til at 
give og tage. 
   
Jeg startede med at sige, at LA har svaret på de store økonomiske udfordringer 
kommunen står overfor, og hvad er så vores løsning? 
   
Ligesom alle andre virksomheder, offentlige såvel som private, organisationer og 
foreninger med flere, skal Aarhus Kommune hele tiden sikre, at opgaverne udføres så 
omkostningseffektivt som muligt. Aarhus Kommune er ingen undtagelse. 
  
Liberal Alliance har påtaget sig ansvaret, og er fremkommet med flere forskellige forslag, 
der skal forbedre måden, Aarhus Kommune udfører opgaverne på, at oplandet og 
forstæderne til Aarhus får mere indflydelse på deres lokalområder; at skabe indtægter ved 
at sælge reklamepladser på kommunens biler; at effektivisere administrationen og 
reducere udgifterne til administration og ledelse. 
  
Og så har vi stillet et forslag om at hjælpe de allersvageste og absolut mest udsatte 
borgere, nemlig de hjemløse, hvoraf hovedparten er såkaldte funktionelt hjemløse, det vil 
sige psykisk syge og misbrugere, som mere eller mindre er overladt til sig selv i en 
almennyttig bolig eller plejebolig. Vi ser og hører dem i midtbyen omkring Klostertorv, og 
de mange problemer de skaber for sig selv, for de forbipasserende og de 
erhvervsdrivende, hvor de udsatte søger hinandens selskab hos 
nødhjælpsorganisationerne der har til huse dér. 
  
Et flertal af politikerne i Aarhus Kommune har vist mangel på rettidig omhu under 
budgetforhandlingerne sidste år, og indgik en budgetaftale om et overforbrug på over 200 
millioner kroner årlig i misforstået forventning om, at regeringen ville vedtage en reform af 
udligningsordningen mellem kommunerne til gavn for blandt andre Aarhus Kommune. 
  
Det er dette overforbrug, der nu her under budgetforhandlingerne kaldes “besparelser”, 
men det dækker reelt over, at kommunen i år og de næstkommende år bruger over 200 
millioner kroner årligt, som de ikke har. Det er, hvad jeg kalder mangel på ansvarlig 
omgang med borgernes penge. I en familie vil det svare til, at en forælder spiller familiens 
husholdningspenge væk i lotto. 
  
Liberal Alliances budgetforslag vil ikke medføre nogen former for forringelse af velfærden 
til den enkelte borger, men vil tværtimod styrke velfærden og give en mere effektiv og 
dynamisk kommune. I vores forslag om at etablere bofællesskaber for de socialt udsatte, 
er der anvist finansiering af udgifterne i form af salg af kommunalt ejet jord til 
byggegrunde, der langt overstiger udgifterne til etablering af bofællesskaberne. Vi mener 
nemlig, at det er almindelig sund fornuft at sælge nogle af kommunens byggegrunde, for at 
hjælpe socialt udsatte til et værdigt liv. Et standpunkt der ikke burde være politisk 
uenighed om. 



  
I Liberal Alliance har vi nogle klare visioner om frihed, hvor friheden handler om 
at den enkelte borgers rettigheder og muligheder kommer før hensynet til kommunens 
administration; 
  
om frisind, så vi kan indrette os så mangfoldigt i kommunen som vi vil, så langt at andre 
ikke stilles ringere herved; 
  
om mindre kommune og mere borger, som eksempelvis betyder at vi vil fremme de lokale 
fællesråds indflydelse på hvilket lokalsamfund de ønsker, og dermed styrke borgernes 
direkte indflydelse. 
  
Jeg har stillet forslag til at fællesrådene tildeles 10 millioner kroner, således at 
fællesrådene blandt andet vil få mulighed for at købe uvildig rådgivning om eksempelvis 
byplanlægning; et forslag der viser borgerne, at vi tror på frihed under ansvar, hvor 
borgerne får medejerskab af kommunen, et forslag som vil skabe økonomisk fremdrift og 
dynamik i kommunen, og ikke mindst styrke sammenhængskraften og samhørigheden 
mellem os. 
  
Liberal Alliance går derfor ind til budgetforhandlingerne med fokus på primært at spare på 
administrationen og ledelsen i kommunen, og så vidt muligt undgå besparelser på forhold 
der retter sig direkte mod borgerne, såsom skoler og børneinstitutioner, plejehjem og 
ældrepleje, hjælp til udsatte og handicappede, sport og fritid, fællesråd og 
byggesagsbehandling med videre. 
  
Liberal Alliance vil altid arbejde for, at flytte pengene ud til borgerne, fordi vi altid er på 
borgernes side. 
  
Tak for taletiden. 
  
Med håb om nogle konstruktive budgetforhandlinger. 
  
 


