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Socialdemokratiets ordførertale � 

Ved 1. behandling af budget 2019-2022 

v/Anders Winnerskjold, politisk ordfører (S) 

(Det talte ord gælder) 

 

Det er efterår. Alting klippes ned. 

Der beskæres i buskadser og budgetter. 

 

Det er begyndelsen på en af Benny Andersens elskede sange, og med en forskydning 

fra hans forår til vores efterår, kan det stå som overskrift på det budgetarbejde, som 

vi netop nu skal i gang med. 

Og som han, har også vi en optimistisk tilgang til livet, til arbejdet. 

---- 

Aarhus er byen, vi elsker. Det er byen, som flere og flere flytter til – år efter år. Ja, 

det er faktisk blevet en by, som er trækplaster for mennesker fra hele verden. Det er 

vi stolte af, og i år har vi allerede haft intet mindre 505.000 overnatninger på vores 

hoteller. 

Vi var kulturhovedstad i 2017. Vi var vært for VM i sejlads 2018. Vi er 

frivillighovedstad. Og i regnbuens skær lader tusindevis af mennesker sanserne få frit 

løb på Streetfood, til Northside eller til den årlige festuge. Alle de mangfoldige 

oplevelser bekræfter, at Aarhus er en fantastisk by at besøge – og bestemt også at bo 

i. Aarhus er byen, kommunen, ved vandet, med skovene, parkerne, strandende og 

søerne.  

Aarhus er i udvikling. Der er hele tiden nye bygninger, der skyder op – erhverv såvel 

som boligbyggerier. Og mens kranerne arbejder på havnen, bliver mange kølet ned i 

det nye havnebassin.  

Letbanen gør det allerede nemmere for aarhusianere og turister at komme rundt i 

byen – og vi glæder os som små børn til, at hele etapen åbner. For Letbanen er ikke 

bare et symbol på de grønne ambitioner, vi har i Aarhus – Letbanen er en del af 
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løsningen.  

Det går godt her i Aarhus.  

Derfor er det også en smule paradoksalt, at vi som kommune skal spare. Da 30/31 

byrådsmedlemmer vedtog budgettet sidste år var det med en forventning om, at der 

ville komme et nyt udligningssystem, som vil rette op på beskæftigelsestilskuddet. En 

forudsætning vi i de seneste 3-4 år har budgetteret med. En ellers tiltrængt og mere 

retfærdig reform udeblev, og regeringen måtte desværre kaste reformhåndklædet i 

ringen.  

Fordi det ikke lykkedes at gennemføre en reform af udligningssystemet i denne 

regeringsperiode, vil jeg appellere til, at partierne her i Aarhus Byråd opfordrer vores 

nationale partifæller og kollegaer til at få lavet en udligningsreform på den anden side 

af et Folketingsvalg – uanset hvilken regeringsfarve vi får. 

Men faktum er, at vi står i en situation, hvor vi skal spare. Da man sidste år indgik 

budgetforlig, besluttede byrådet også, at man i fællesskab ville tage ansvar for 

kommunens økonomi, hvis forudsætningerne ændrede sig. Partierne skrev under på 

følgende: 

”Når konsekvenserne af udligningsreformen er kendt og såfremt, der sker væsentlige 

forudsætningsændringer, samles forligspartierne for - om nødvendigt - at tilpasse 

budgettet hertil.” 

Derfor vil vi i Socialdemokratiet gerne opfordre til økonomisk ansvarlighed på tværs af 

partierne, så vi i fælleskab får skabt balance i budgetterne, for vi skal være 

økonomisk ansvarlige – både i gode og hårde tider. For Socialdemokratiet betyder 

økonomisk ansvarlighed, at vi tager besparelserne seriøst og anerkender de 

udfordringer, vi står overfor og gør vores bedste for at løse dem.    

Det er ikke en hemmelighed, at flere partier i medierne har søgt den nemme løsning 

ved at foreslå skattestigninger. Skattestigninger, som der vel at mærke ikke er flertal 

for på tværs af byrådet – Det er selvfølgelig legitimt, at have et sådan ønske, men det 

er tomme ord i min bog og lidt af en gratis omgang. Udover, at det er nemt at foreslå, 

så er det hverken en særlig effektiv eller solidarisk måde at løse problemet på. Det er 
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ineffektivt, fordi staten tager stort set alle pengene i de første år, hvor skatten stiger 

– faktisk får man først den fulde gevinst efter fem år. Udover at staten tager 

størstedelen af skattestigningen, så vil Aarhus Kommune også miste yderligere 

økonomisk kompensation fra staten, som vi er blevet tildelt i kølvandet på den forliste 

udligningsreform.  

Dertil er det usolidarisk. Hvis vi lader skatten stige i Aarhus, bliver tilskuddene til 

landets andre kommuner mindre. Så man kan spørge sig selv, om det er fair og 

solidarisk, at en kommune som Norddjurs, der også skal ud i en noget større 

sparerunde, skal betale regningen her i Aarhus?  

---- 

Vi vil også gerne anerkende den frustration, som man kan sidde med som borger og 

som ansat i Aarhus kommune. Det er frustrerende, at vi skal spare, men budgetterne 

skal være i balance, hvis vi skal sikre god kernevelfærd i de kommende år. 

En af årsagerne til, at det er afgørende, at vi tager spareprocessen alvorligt er, at 

byen vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere – især børn, unge og ældre. Det 

er i sig selv dejligt, at vi bliver flere aarhusianere, men sagen er den, at vi ikke bliver 

fuldt ud kompenseret af staten for udviklingen. Derfor skal vi sikre, at vi har en robust 

økonomi og så effektiv en kommune som muligt, så vi også i fremtiden kan levere god 

velfærd til Aarhus’ mange borgere. Derfor synes vi også, at det er værd at bide 

mærke i, at Borgmesteren har fremlagt en budgetindstilling, som afsætter yderligere 

1,2 milliarder kroner til velfærd de næste år. For det er afgørende for os 

socialdemokrater, at børnene får en god start på livet, at man får den rette hjælp, 

hvis man har ondt i sindet, og man kan leve en værdig alderdom i trygge rammer og i 

gode fællesskaber – blot for at nævne nogle områder, som står vores hjerter nært.  

 

Det er samtidig værd at bemærke, at vi har en ambition om at investere os til nogle 

af besparelserne. Rådmand, Kristian Würtz, for Sociale Forhold og Beskæftigelse (S) 

har eksempelvis fremlagt en ambitiøs plan, som skal skaffe 2400 aarhusianere – som 

i dag står udenfor arbejdsmarkedet – jobs de næste år. Vi har altså en ambition om, 

at 100 flere aarhusianere skal i arbejde om måneden. Især har vi et ønske om at få 

de nyuddannede akademikere i job hurtigere – vi skal hjælpe dem med at undgå 
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ledighed, når de afslutter deres uddannelser. Og så skal vi hjælpe de mennesker, som 

i dag er på kanten af arbejdsmarkedet, med at få et job. Vi skal være bedre til at 

bygge bro mellem virksomheder og de unge mennesker, imens de færdiggør deres 

uddannelse og bedre til at byge bro mellem det økonomiske opsving og de 

mennesker, som stadig står på perronen, imens beskæftigelsestoget kører forbi i fuld 

fart. For desto flere der kommer i job, desto bedre er det for dem og 

kommunekassen. 

 

Det er altså vores opgave at få sparet på den bedst mulige måde – i fællesskab. I den 

forbindelse er det også værd at kvittere for det arbejde, som er blevet udarbejdet af 

samtlige forvaltninger i hele kommunen.  

Hos Socialdemokratiet har vores udgangspunkt været, at det har været vigtigt at 

respektere høringsprocessen og dermed lytte til borgeres, de ansattes og 

organisationers holdninger til de forskellige spareforslag. På baggrund af det, vil vi 

gerne sige tak for de høringssvar, som vi allerede har fået. Og vi ser frem til 

omhyggeligt at læse endnu flere de kommende dage. 

-----  

Op til dette budgetforlig har byrådets partier fremsendt mere end 120 forslag. De er 

alle meget sympatiske. Men virkeligheden er, at vi skal spare. Derfor vil jeg også 

opfordre til økonomisk besindighed.  

 

Når det er sagt, så er økonomien bedre, end vi havde forventet. Vi skal ikke spare så 

meget, som vi havde frygtet. Derfor giver det os mulighed for at tage spareforslag ud 

af sparekataloget, hvilket skal være opfordringen fra vores side. Der kan dog være 

områder som har særligt brug for midler, men som udgangspunkt mener vi, at 

sparekravene skal reduceres.  

 

På grund af besparelserne har vi i Socialdemokratiet kun fremsendt tre forslag. Det er 

ikke givet, at vi kan komme i mål med forslagene, men vi vil arbejde for, at hvis 

muligheden opstår, så er det vores prioriterede områder. Vi har fokuseret på at 

hjælpe de borgere, som ikke altid har ressourcerne til at hjælpe sig selv. Det er 

altafgørende for os, at vi står sammen i Aarhus og sørger for, at ALLE bliver en del af 

fælleskabet.  
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- vi ønsker at hjælpe flere ud af hjemløshed  

 

I Aarhus har vi desværre oplevet en markant stigning i antallet af hjemløse. Specielt 

blandt unge har hjemløsheden nået et oprørende niveau. Hjemløshed er en alvorlig 

belastning for det enkelte menneske, der mangler et sted at bo eller et sted at føle sig 

hjemme. Derfor er det et utroligt vigtigt område. Hjemløshed er typisk forårsaget af 

forskellige udfordringer, og derfor ønsker vi at afsætte midler til at løfte mange af de 

initiativer, som kommer til at blive fremlagt i Masterplanen for hjemløshed.   

- vi vil gerne hjælpe flere mennesker med psykiske sygdomme  

Det skyldes, at flere og flere aarhusianere får konstateret psykiske lidelser og oplever 

et behov for støtte i hverdagen. Der er behov for et stærkere samfundsmæssigt fokus 

på psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Og vi skal blive bedre til at hjælpe de 

mennesker, der bliver ramt af psykisk sygdom, så vi sikrer dem en bedre tilværelse.  

-  vi vil arbejde for en folkeskole med plads til alle 

Aarhus har gode folkeskoler, hvor langt de fleste elever klarer sig godt og trives. Men 

vi ved også, at der en gruppe af børn og unge, som mistrives – ligesom vi kan 

konstatere, at antallet af børn, som har behov for specialpædagogiske indsatser, 

stiger. Derfor ønsker vi, at vores folkeskole bliver mere rummelig. Vi skal sikre en 

folkeskole, hvor der er plads til alle. 

Fælles for indsatserne er, at vi ønsker at tage hånd om dem, der ikke altid er i stand 

til at tage hånd om sig selv. Det er afgørende for os, at alle aarhusianere føler sig 

trygge og har muligheden for at udnytte deres evner og udleve deres drømme.  

Inden jeg slutter af, vil jeg gerne takke de mange borgere, som har engageret sig i 

debatten om besparelser. Vi er ikke nødvendigvis altid enige, og nogle gange synes 

jeg, at der bliver draget for hurtige konklusioner på de sociale medier. Men jeg vil 

gerne takke alle for at engagere sig i sager, som I tror på. Det er afgørende for et 

demokrati, at folket deltager i debatten og er med til at forme de politiske 

beslutninger. Man kan ikke altid få ret – det er også virkeligheden i et demokrati. Man 

har ret til at blive hørt. Og hørt det bliver I. 
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----- 

Sammenfattende vil jeg gerne sige, at det er afgørende for Socialdemokratiet, at 

Aarhus er en god by for alle og er en by i bevægelse  

Med borgmester, Jacob Bundsgaard, i spidsen vil vi tage ansvar i forhandlingerne, så 

vi i fællesskab kan finde de bedst mulige løsninger.  

I Aarhus holder vi sammen og hjælper hinanden, i med- og i modgang. Det vil vi 

gerne appellere til, at byrådet tager en aktiv del i. Det er vores ansvar som byråd at 

sikre de bedste rammer for byens, borgernes og børnenes fremtid.  

Vi håber, at alle i byrådet vil arbejde konstruktivt og være med til at tage ansvar ved 

dette års budgetforlig. Vi ser frem til de forestående forhandlinger. 

 

 

 


