
1 

 

SF’s Budgettale B2019 

---------- Det talte ord gælder ------------ 

 

Ved Jan Ravn Christensen, budgetordfører 

 

Indenrigsministeren turnerer land og rige rundt med at landets regering har sænket skatten med 20 
mia. 
 

Samtidigt står Aarhus Byråd endnu engang overfor vigtige beslutninger. En sparerunde truer vores 

børnepasning, vores indsatser for at hjælpe de socialt udsatte og omsorgen for vores ældre. 

 

Det er et paradoks, at vi står i denne situation.  

 

[Privatøkonomien har det historisk godt – den offentlige sektor udsultes] 

Privatøkonomien har det godt for den brede del af befolkningen. Med undtagelse af 2017 har der 

de seneste 8 år hvert år været sat rekord i bilsalget i Danmark. Ejendomspriserne fortsætter 

ufortrødent op ad, borgernes indkomster efter skat har aldrig været højere. Der er aldrig solgt så 

meget køkkenudstyr som sidste år og man kunne blive ved. 

 

På den anden side oplever vi en offentlig sektor, der bliver udsultet. 

 

Jyllandsposten kunne for nyligt dokumentere hvordan den offentlige sektor de seneste 3 år er 

blevet groft underkompenseret i forhold til befolkningsudviklingen, med et – og lydt nu godt efter - 

sammenlagt beløb på godt 4,5 mia. kr. 

 

I Aarhus ser vi det tydeligst på vores personaletal. Antallet af ansatte pr. 1000 indbyggere er raslet 

nedad.  I 2010 var der således 79 fuldtidsansatte i Aarhus Kommune pr. 1000 indbyggere, mens 

der i 2017 var 63,5 fuldtidsansatte pr. 1000 indbyggere. 

 

Det er personale på alle fronter, der er blevet ramt i perioden. SOSU’er, pædagoger, lærere og i 

det hele taget vores frontpersonale er blevet ramt hårdt igennem de seneste mange år. 

 

Når Regeringen sætter skatter og afgifter ned bliver pengene til offentlig velfærd slet og ret færre, 

og derfor står vi nu overfor en sparerunde.  
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Aarhus bliver endda hårdere ramt end de fleste kommuner fordi vi vokser og derfor rammes endnu 

hårdere, når der ikke engang kompenseres fuldt ud for befolkningsudviklingen fra statens side. 

 

[Vi har en lav skat – og kan sagtens bruge flere skatteindtægter] 

SF’s svar på den nuværende situation er en skattestigning på 0,3%-point. Nogle her i salen, i byen 

og i forstæderne vil helt sikkert opfatte det som et overgreb på skatteborgerne.  

 

Men med Jyllands 3. laveste indkomstskat, der er 0,5% lavere end landsgennemsnittet, med en 

grundskyld der er 1,5 promille lavere end landsgennemsnittet og med den stærke privatøkonomi, 

er det helt rimeligt, at vi beder aarhusianerne om at løfte i flok for ikke at ende ud i urimelige og 

kortsigtede besparelser, der rammer bredt og dybt ind i kernevelfærden.  

 

Jeg tror ikke, at vi på noget tidspunkt i moderne tider har stået i en situation, hvor vi har bedt vores 

ansatte om, at arbejde under så stort et pres og med så stor hast, som det er tilfældet i dag, og 

næste år beder vi dem alligevel om at knokle endnu mere, hvis vi vælger sparevejen. 

 

……….. 

 

Et flertal i befolkningen bakker sågar op om skattestigninger, der er endnu højere end dem som vi 

fra SF’s side har foreslået og som fagforeningerne har bakket op om. Hele 59% var for og kun 13% 

imod. 

 

Vi vil under disse forhandlinger kæmpe for at skattestigninger igen bliver et redskab som kan tages 

frem fra værktøjskassen, når der er behov for flere ressourcer til den fælles velfærd. 

 

[En stor bunke ufinansierede budgetforslag fra partierne] 

I partiernes budgetforslag er der langt imellem svarene til hvordan vi løfter velfærden. 

 

Til gengæld er der en stor - for ikke at sige massiv bunke af ufinansierede budgetforslag.  

 

Det virker en smule skævt, at partierne foreslår at bruge penge til både det ene og det andet - 

uden at have bud på, hvor pengene skal komme fra. Især når vi der er et hul i kassen på 241 mio. 

kr. - bare næste år. 
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Den primære opgave til budgetforhandlingerne må være at reducere besparelser på velfærden 

ikke at finansiere nye politiske initiativer. 

 

 

[Stærke dagtilbud - tidlig indsats] 

Et af de steder, hvor vi gerne vil prioritere velfærden - er til gavn for byens børn. 

 

Hver dag arbejder det engagerede personale i byens daginstitutioner på at sikre, at over 18.000 

børn igennem leg og læring udvikler sig. 

 

Det kræver tid til alle børn. Men især på at understøtte og hjælpe dem, der har vanskelige vilkår og 

ekstra behov. 

 

Og jo tidligere vi kan sætte ind, jo nemmere er det at hjælpe barnet – og jo større effekt får 

indsatsen. 

 

En tidlig indsats kan give alle børn og unge gode forudsætninger for en god barndom og et godt 

voksenliv.  

 

At arbejde tidligt og forebyggende, kræver høj faglighed blandt det pædagogiske personale. Det 

kræver pædagogisk personale, der har tid og overskud. Og det kræver, at det pædagogiske 

personale reelt får mulighed for at udføre og forberede deres arbejde. 

 

SF vil i forhandlingerne arbejde benhårdt arbejde for, at byens dagtilbud også fremover har en høj 

kvalitet. 

 

 [Folkeskolen er under økonomisk pres.] 

Det stigende antal børn og unge som har det svært skaber et øget pres på det 

specialpædagogiske område. 

 

Og lige nu håndteres presset ved, at skolerne tager midler fra almenområdet og flytter dem til 

specialundervisning.  

 

Derved giver vi folkeskolen dårligere forudsætninger for at tilbyde et godt læringsmiljø for alle børn 

og samtidig kunne rumme de børn, som har brug for ekstra hjælp eller har særlige behov.  
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I SF vil vi arbejde for at skolerne får bedre tid og rum til de tidlige indsatser. Det vil øge muligheden 

for at inklusionen lykkes. Til gavn for alle børn. 

 

Men det er ikke nemt. Økonomien i folkeskolen er under pres, både på den korte og den længere 

bane. 

 

Det nye besparelsesforslag fra direktørgruppen er et bedre udgangspunkt end det første.  

 

Men vores holdning er fortsat, at vi helst vil undgå at spare. Det gælder både skoleforslaget og alle 

de andre forslag på børn og unge området, der direkte rammer byens børn og unge. 

 

[Ældreområdet er spækket med besparelser på kernevelfærd] 

Når man læser spareforslagene for Sundhed og Omsorg kan man ikke undgå at beundre evnen til 

at navngive besparelser på kernevelfærd.  

 

Overskrifterne er fyldt med neutrale ord som, tilpasning af klippekortsmidler, tilpasning af 

serviceløft, mere effekt af plejehjemsanalysen, ændret budgetregulering i plejehjemmene, ny 

effektiviseringsanalyse osv. 

 

Kort fortalt er der i alle tilfælde tale om besparelser, der i praksis vil skære på frontpersonalet. 

 

Vi har en ambition om en ældreomsorg, der giver ældre og pårørende tryghed og kvalitet i deres 

tilværelse, og hvor personalet ikke slides ned i en evig jagt på at beskære opgaverne til absolut 

kortest forsvarlig tid. 

 

Vi vil bekæmpe alle de forslag på ældreområdet, der forringer trygheden og kvaliteten, og vi vil 

bekæmpe de forslag, der forringer de i forvejen skrappe arbejdsvilkår for de ansatte i ældreplejen. 

 

[Socialområdet rammes også hårdt] 

Socialområdet der, efter en række turbulente år, i de seneste år har været i en positiv udvikling får 

en decideret mavepuster med spareforslagene på området. 

 

Det er så langt ude, at man endda foreslår at kommunens formentligt dårligst lønnede 

personalegruppe – handicaphjælperne - skal sættes ned i løn fra en timeløn på højest 130 kr. i 
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timen til højest 128 kr. i timen. De sko er simpelthen så små at ingen må kunne passe dem. Og det 

samme kan man sige om forslaget om at reducere aflønningen af plejefamilier. 

 

Herudover rammes en lang række af konkrete tilbud af besparelser på deres budgetter. 

Solbakken, Stefanshjemmet, Birkebakken, Kirkens Korshær. Alle disse og mange flere står overfor 

besparelser. 

 

Det vil være for meget at opremse hele kataloget, men det er værd at nævne - i disse tider, hvor 

alle er bange for at budgettere med indtægter der ikke er 100 % sikre, at det foreslås at budgettere 

med indtægter på øget udbud og konkurrenceudsættelse på 6,9 mio. kr. Uden at det på nogen 

måde fremgår af materialet, hvor man mener man kan finde de besparelser. 

 

Der er også gode tiltag i kataloget for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det foreslås at der 

ansættes 18 ekstra rådgivere på myndighedsområdet for at mindske sagsmængden, men på den 

anden side skæres der endnu hårdere på de konkrete foranstaltninger og tilbud som borgerne kan 

modtage. 

 

Alt i alt er også socialområdet præget af omfattende besparelser, der vil berøre borgerne direkte. 

 

[Omprioritering til gavn for velfærd] 

Når man sammenligner besparelserne på velfærdsområderne med besparelserne i Borgmesterens 

Afdeling, Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice kan man ikke være i tvivl om, at forslagene 

der rammer velfærdsområderne er langt værre end spareforslagene i disse tre afdelinger. Derfor vil 

SF også have fokus på at der skal omprioriteres til fordel for velfærdsområderne. 

 

[Skepsis men anerkendelse af de fælles forslag] 

Jeg skal indrømme, at jeg på forhånd var skeptisk overfor de fælles initiativer som direktørgruppen 

ville komme frem med.  

 

Det kan være svært fuldt ud at gennemskue flere af forslagene, der baserer sig på teknologiske 

løsninger, som det er bøvlet helt at forstå for lægmænd. Men jeg vil nu alligevel rose for, at det er 

lykkes at komme med en lang række af forslag, der kan automatisere og effektivisere arbejdet i 

kommunen. Og vi ser positivt på at arbejde med de tiltag, der er foreslået. 
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[Tak til borgere og medarbejdere] 

Jeg vil også gerne takke alle de borgere og medarbejdere, der har taget sig tid til at give 

høringssvar. Det er uhyre værdifuldt for os at modtage ufiltrerede inputs, og selv om jeg endnu ikke 

har nået at få læst dem alle, vil de blive nærstuderet i de kommende dage. 

 

 

[Afslutning] 

Vi siger, at Aarhus er en god by for alle. Det skal den blive ved med at være.  

 

Derfor mener vi i SF, at vi skal lukke hullet i budgettet ved at hæve en af Jyllands laveste 

kommuneskatter en lille smule. 

 

Vi har modet og viljen til at lade aarhusianerne bidrage mere. Vi håber at et byrådsflertal vil lytte til 

flertallet af aarhusianerne. Det fortjener vores børn, unge, ældre og socialt udsatte. 


