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Den opgave vi sidder med i dag ville vi helst være fri for. 

Men vi er selvfølgelig klar til at tage ansvar.  

Det er vores ansvar som politikere at skabe balance i kommunens 
økonomi.  

Der har været nogen diskussion om hvis ansvar det er?  Vi står i 
en situation, hvor vi skal ud og spare 240 mio. kr.  

I det Radikale Venstre er vi ikke i tvivl. Det er byrådets ansvar. 

Vi kan ikke se hvordan nogen i byrådet kunne være i tvivl om, om 
hvorvidt regeringen ikke kunne løse den opgave. En opgave 
regeringen selv havde sat sig. At få rettet fejlen 
beskæftigelsesudligningen og udligningsreformen. Det var en klar 
og stor prioritering for regeringen.  

Men regeringen lykkedes tydeligvis heller ikke med den opgave!  

 

Det fejlskøn betyder at vi i nu står overfor en stor sparerunde. 

 

For Radikale Venstre er det vigtigt at velfærden til borgerne 
berøres mindst muligt!  

 

Vi er klar til at se på store effektiviseringer for at undgå 
forringelser i velfærden. 



Aarhus Kommune har været i gennem flere større runder med 
effektiviseringer.  Aarhus er en effektiv kommune. Men det er 
altid fornuftigt at se på om noget kan gøres på en anden og og 
mere effektiv måde. 

Besparelserne er dog så store at vi ikke kan undgå 
serviceforringelser.  

For Radikale Venstre er det vigtigt at vi bruger hele det råderum 
der er i sparekataloget på at fjerne serviceforringelser. 

Radikale Venstres rettesnor vil være den tidlige indsats.  
Forebyggelse frem for helbredelse. Det gælder for børn, borgere 
med psykiske problemer, for rehabilitering, for 
ensomhedsindsats, for sundhed og for klimaet. 

 

I går var der høringsfrist. Vi er glade for de mange gode 
høringssvar og det store engagement. Vi er i fuld gang med at 
læse alle høringssvarene – og vi er ikke bange for at blive klogere.  

Derfor er det bestemt muligt at vi har nuanceret vores holdninger 
og fundet god inspiration til nye løsninger, til vores møde på 
mandag. 

 

Vi vil gerne takke de mange borgere, der har taget sig tid at 
komme med høringssvar. Det er en vigtig del af processen. Det er 
en vigtig del af vores demokrati. 

 



Jeg vil også gerne takke medarbejderne. Mange medarbejdere 
har været inddraget og rigtig mange medarbejder-udvalg er 
kommet med høringssvar. 

Det er vigtigt at vi både lytter til borgerne og til de medarbejdere 
der er tæt på borgerne og opgaverne.  

 

For os er høringsfasen meget vigtigt.  

Der er ingen tvivl om, at det har været et uskønt forløb Et forløb 
der har båret præg af uklarheder og modstridende udmeldinger.  

Det har med rette givet forvirring om processen hos mange. 

Derfor vil vi foreslå at vi fra byrådets side får strammet voldsomt 
op på spillereglerne for en høringsproces. 

 

Børn og ungeområdet 

Alle børn fortjener en god start på livet. Vores børn skal møde 
nærvær og nysgerrighed. Uanset hvilken familie de kommer fra.  

For i løbet af de første måneder og år får vi de byggesten, der 
skaber fundamentet for resten af vores liv: sproget, 
koncentrationsevnen, selvkontrollen og tilliden til os selv og 
andre.  

 

Det er ikke noget, børn bare kan læres. Det er noget, de udvikler i 
dagligdag og leg med andre børn og betydningsfulde voksne. 



Hver gang vi giver et barn en god opvækst, styrker vi barnets 
muligheder i livet. Vi gør Danmark lidt større. Vi gør Danmark lidt 
stærkere. 

 

På børn og ungeområdet er vi særligt optaget af  besparelser på 
de mindste i dagtilbuddene 

Gevinsterne – også de økonomiske – ved at børn får en god og 
tryg start på livet, er så store, at det er vores absolutte 
førsteprioritet at minimerer besparelserne for den aldersgruppe. 

 

Dagtilbud er vigtige for at give børn en god start på tilværelsen. 
Vores dagtilbud skal indbyde til nysgerrighed og leg. Til at knytte 
venskaber. Til at udvikle tillid til sig selv og verden. Det kræver 
dygtige pædagoger, der har tid og evne til at give det enkelte 
barn, hvad det har brug for. 

 

Dagtilbuddene spiller også en væsentlig rolle i at bryde den 
negative sociale arv. Børn af forældre med uddannelse har som 
treårige mødt 30 mio. flere ord end en treårig med forældre uden 
uddannelse.  

Vi mener, at børns baggrund ikke må afgøre deres fremtid. Derfor 
vil vi bryde den negative sociale arv. Vi vil sikre alle børn en god 
start på livet. 

 



I skolerne lærer vi hinanden at kende på kryds og tværs af sociale 
og kulturelle forskelle.  

Derfor er det et selvstændigt mål, at vores skoler afspejler 
samfundet.  

Vi vil forpligte kommunerne til lokalt at sørge for, at alle 
daginstitutioner er blandede. Der skal ikke være "hvide" og 
"brune" institutioner.  

Det samme skal vi huske når det gælder privatskolerne og 
folkeskolerne. Vi skal også have blandede privat- og folkeskolerne 
når der gælder støttekrævende børn. 

Ved at spare på tilskuddet til støttekrævende børn i privatskoler, 
kommer der endnu større forskelle mellem offentlige og private 
skoler. Det er vigtigt at privatskoler også tager et medansvar for 
udsatte elever. 

 

Vi er også bekymrede for den tidlige SFO-start. Vi vil gerne drøfte 
hvordan vi kan undgå det forslag.  

Ved den seneste sparerunde var det samme forslag oppe at 
vende. Vi var heldigvis dengang enige om at det er for tidligt at 
flytte børnene fra børnehaven til skolegården. Børnene har brug 
for voksne og trygge rammer 

 

I budgetforliget for fire år siden afsatte vi 9 mio. kr. til at styrke 
den tidlige sundhedsfremmende og pædagogiske indsats.  



PÅ den baggrund blev Tværfaglig Enhed dannet. Den foreslås nu 
reduceret. Vi vil gerne forslå at vi gentænker den indsats. Det kan 
ske ved at vi styrker sundhedsplejens rolle tæt på barnet, så 
sundhedsplejen i stedet også kan deltage i konsultationsforum. 

 

Sociale forhold og Beskæftigelse 

Den tidlige indsats. En by skal kendes på hvordan den behandler 
sine udsatte.  

 

På socialområdet er det igen den tidlige indsats vi i Radikale 
Venstre har i fokus.  

Besparelserne i Familier, Børn og Unge, på forebyggelse og på 
åben anonym rådgivning håber vi at vi kan samles om at fjerne. 

Det samme gælder besparelserne på botilbudspladser til unge 
med spiseforstyrrelser. Samarbejdet med SIND om Besøgsvenner, 
i tilskud til Kirkens Korshær og lukning af Mødestedet. 
Mødestedet er et samlingssted for psykisk sårbar med anden 
etnisk baggrund. 

Teknik og Miljø 

Bæredygtighedsudvalget har på trods af partiforskelle, samlet 
advaret imod reduktionerne i Klimasekretariatet. Radikale 
Venstre støtter helhjertet op om at fjerne besparelserne på 
Klimasekretariatet.  

 



Sundhed og Omsorg 

På Sundhed og Omsorgsområde er vi glade for rehabilitering og 
sundhedsindsatser i storetræk går fri for besparelser.  

Rehabilitering og sundhed er gode investeringer i fremtiden. Vi så 
gerne at vi også fjernede besparelserne på bekæmpelse af 
ensomhed og på pårørendestøtten.  

Derudover er det særligt forslagene om aften og hverdagsliv for 
de allersvageste ældre og om indsatser for ældre udsatte borgere 
som vi er optaget af. 

Vi har selv stillet et forslag om mere lighed i sundhed. Der er 
kommet en interessant belysning med indsatser om "Styrkelse af 
børn og unges mentale sundhed", "Samarbejdsmodel med 
uddannelsesinstitutioner" og "Målrettede sundhedsforløb for 
borgere i socialt udfordrede boligområder".  

 

Kultur og Borgerservice 

På kulturområdet er der borgernes tilgængelighed til biblioteker 
der optager os mest.  

Forslaget om at skære i den bemandede åbningstid ser vi gerne 
fjernet. 

Vi vil foreslå at prioriterer en udvidelse af åbningstiden på Dokk1, 
over fjernelse af andre spareforslag.  

Reduktionerne i sport og fritid, kulturområdet, kulturpuljerne og 
kulturinstitutionerne vil kunne mærkes hårdt blandt de ildsjæle 
der giver byen puls og liv. Det er området hvor midlerne boostes 



af en stor og flot frivillig indsats. Vi frygter derfor at 
besparelserne her rammer hårdere end det ser ud. 

Et aktivt fritidsliv er den bedste forebyggelse mod sygdom og 
ensomhed. Vi halter fortsat efter med faciliteter. Besparelser her 
vil kun fastholde os i bunden.  

Borgmesterens afdeling 

Innovation er vigtig for byen, og vi skal passe på med ikke at 
skære for at meget.  


