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Skal vi juble eller skal vi græmme os? Skal budgettet og 

Aarhus Kommunes økonomi have en glad eller en sur 

smiley?  
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Rammerne om årets budgetforhandlinger kalder på 

ambivalente - eller måske snarere modsatrettede - følelser.  

Det går godt i Aarhus Kommune! Der skabes masser af nye 

jobs, befolkningstilvæksten fortsætter i uformindsket tempo, 

virksomhederne blomstrer, vi har haft kulturhovedstad og 

VM i sejlads, fået havnebad og Letbane – Mange ting kører 

på skinner i Aarhus!  
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Alligevel er det ikke vækst og fremdrift, der står mest 

markant på budgettets dagsorden. Overskrift har desværre 

en mere misantropisk klang end den optimiske vækstjargon 

– BESPARELSER! 

 

Byrådet står med årets budget overfor en vanskelig men 

væsentlig opgave. Vi skal på den ene side se fremad og sikre 

byens muligheder for at ride videre på fremgangsbølgen, 
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mens vi håndterer de udfordringer, der selvfølgelig er i en 

storby med eksempelvis udsatte boligområder.  

 

 

 

På den anden side har vi en bunden og presserende opgave 

med at finde besparelser fordi det ikke lykkedes at få 

afskaffet beskæftigelsestilskuddet og den helt urimelige 

skævvridning det skaber.  
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Budgetbanen er dermed kridtet op: Vi skal konsolidere 

væksten, mens vi sparer på driften p så skånsom måde som 

muligt! 

 

 

 

 

Vi skal nu have rettet op på konsekvenserne af den 

udeblevne udligningsreform. Beskæftigelsestilskudsmodellen 
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betyder fortsat, at en gennemsnitskommune modtager 

131.000 kr. for en forsikret ledig, mens Aarhus Kommune får 

78.000 kr. pr ledig. En gennemsnitskommune får altså 

næsten 70 procent mere i refusion for en person på 

dagpenge, end vi gør i Aarhus!  

 

Med en stor gruppe unge og nyuddannede og en massiv 

befolkningstilvækst udgør denne strukturelle bias i 

udligningssystemet en stor økonomisk udfordring for Aarhus 
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Kommune - svarende til et tab på beskæftigelsestilskuddet 

på næsten 300 mio. kr. hvert år.  

Sidste års budget var ikke udtryk for uansvarlig 

ønsketænkning. For 2018 indregnede vi et tab på 

beskæftigelsestilskuddet. Men udfaldet af udligningsreformen 

var ikke kendt, og vi gjorde en budgetantagelse for 2019 og 

frem om, at systemfejlene i beskæftigelsestilskuddet ville 

blive løst. Usikkerhederne blev behørigt belyst – og det stod 
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forligsparterne klart, under hvilke forudsætninger sidste års 

budget blev vedtaget.  

Vi gav også hinanden håndslag på (det blev endda skrevet 

ind i budgetforliget), at hvis forudsætningerne ændrede sig, 

skulle forligspartierne samlet håndtere udfordringerne. Det 

er den situation vi står i nu, og jeg håber, at alle partier vil 

tage ansvar for, at vi finder de bedste måder at 

implementere de nødvendige besparelser på.  
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I Aarhus Kommune sidder vi ikke med hænderne i skødet og 

venter på at blive reddet af en udligningsreform – det har vi 

aldrig gjort. Vi arbejder utrætteligt for, at Aarhus skal være 

en by med plads til alle, og hvor der er brug for alle. Og vi 

har gjort det godt!  
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Det sidste år er antallet af ledige faldet, og i samme periode 

er andelen af beskæftigede steget med 2,5 procent, hvilket 

er langt over landsgennemsnittet (1,4 %).  

------------------ 
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Da det i det sene forår stod klart, at forhandlingerne om en 

udligningsreform var kuldsejlede, blev Direktørgruppen bedt 

om at uarbejde et sparekatalog.  

 

Direktørgruppen fortjener ros for at have løst opgaven og 

særligt for, at der er fremsat en spareplan, hvor 

effektiviseringer og omstruktureringer tilstræber at opbløde 

besparelsernes konsekvenser for kernevelfærden.  
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Diretørgruppen har udarbejdet et sparekatalog på 300 

mio.kr., men for at friholde kernevelfærden i størst muligt 

omfang, har Direktørgruppen også arbejdet med at skabe 

nye opgaveløsninger på tværs af kommunen.  

Det er et forsøg på at øge fokus på de tværgående 

potentialer, og Direktørgruppen og afdelingerne har 

samarbejdet forbilledligt om opgaven. Det er initiativer, der 

på længere sigt skal aflaste besparelser på kernevelfærden 
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med op til 150 mio. kr., men det kræver, at der investeres i 

opstartskapital.  

 

 

I forhold til forårets forudsætninger, er der en lille forbedring 

af økonomien, hvilket betyder, at der nu er et mindre 

råderum (29 mio. kr.). På forhandlingsbordet ligger 122 

budgetforslag, hvoraf mange er glimrende og 

gennemtænkte, men det er min opfattelse, at råderummet 
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fortrinsvist skal bruges til at bekæmpe de værste tidsler i 

besparelsesforslagene.  

Desuden kan jeg bringe en god nyhed. På mandag skal 

magistraten behandle halvårsregnskabet. Det sker forud for 

de poltiske forhandlinger, så vi bygger på det bedst mulige 

grundlag og de nyeste tal. Den gode nyhed er, at der i 

halvårsregnskabet er en engangsforbedring af økonomien på 

50 mio.kr. Disse midler vil være tilgængelige i de politiske 

forhandlinger i den kommende uge. 
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Høringsperioden er slut – bortset fra for de reviderede 

forslag fra Børn og Unge. Partierne skal nu på baggrund af 

høringssvarene i gang med den vanskelige 

udvælgelsesproces, hvor det skal besluttes hvilke 

forslag/tidsler, der skal pilles ud af budgettet. 
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Én tidsel der allerede er luget ud af besparelsesforslagene 

var forslaget om distriktsskoler, der mødte stor modstand 

blandt byens borgere og skoler. Det tog politikerne bestik af 

og fjernede forslaget fra kataloget. Vi er afhængige af gode, 

mangfoldige folkeskoler i Aarhus og forældreopbakning er 

helt afgørende. Det er livsbekræftende at opleve, at 

folkeskolen er et kardinalgode i aarhusianernes liv, som man 

værner om.  
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Vi har fjernet forslaget, men vi har stadig ikke fundet en 

model til at løse de udfordringer Aarhus Kommune har i 

forhold til at finde den rette elevsammensætning, som kan 

understøtte, at alle elever i alle dele af kommunen får 

rimelige muligheder for at udvikle de kundskaber, som er 

grundpillen i en god og indholdsrig tilværelse. Det arbejde 

ligger stadig foran os, og det skal vi finde løsninger på, men 

det bliver ikke en del af årets budgetdrøftelser. 
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(Moilere har sagt, at vi bliver ikke alene holdt ansvarlige for 

det, vi gør, men også for det vi ikke gør). Selvom 

besparelser er et uomtvisteligt element i årets budget, skal 

vi fastholde fokus på kommunens langsigtede målsætninger 

og indsatser. Aarhus skal være en bæredygtig by med gode 

by- og lokalmiljøer.  

 

Aftalen om udsatte boliger - som 29 byrådspolitikere står 

bag - er en af de afgørende stier mod målet, og det er så 
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essentielt for byens udvikling, at det skal håndteres. I årets 

budget indgår derfor centrale beslutninger om finansiering af 

den aftale, som skal løfte vores udsatte boligområder, så de 

bliver vitale og levende lokalmiljøer og en integreret del af 

det aarhusianske byfællesskab.  

 

 

Det betyder, at Gellerup og Bispehaven skal åbnes, og der 

afsættes i årets budget midler til at komme i gang med 
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planerne, som de kommende år skal resultere i nedrivning af 

yderligere 1.000 boliger for at bryde områdets monotomi og 

for at skabe grobund for varierede boligformer – ligesom i 

resten af Aarhus. (Erstatningsboliger finansieret i årets forlig 

– blandt andet nedrivninger og yderligere finansiering i 

næste års budget) 
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Afrunding: 

Vi må sammen påtage os ansvaret for Aarhus Kommunes 

fremtid både det langsigtede, strategiske og det knapt så 

sjove - men ligeså nødvendige - økonomiske 

oprydningsarbejde.  
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Jeg ser frem til livlige og saglige drøftelser om budgettet, og 

jeg ser frem til, at vi i uge 38 kan underskrive et forlig med 

bred politisk opbakning – det fortjener borgerne i Aarhus 

Kommune og de mange ansatte, som hver dag knokler for at 

gøre Aarhus til en god by for alle.     




