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Venstres tale ved byrådets 2. behandling af budget 2020 

 
Af gruppeformand Jan Nymark Thaysen 

 

Kære Alle. Så blev det Venstres tur til at få ordet. Ved 1. behandlingen af 

budgettet udtalte jeg, at jeg havde glædet mig til at få ordet, da 

budgetprocessen giver mulighed for at få drøftet ”rigets tilstand” gennem 
konstruktive og berigende diskussioner, men ved denne 2. behandling er 

glæden desværre aflyst af bekymring. 

Jeg har længe spekuleret over, hvilken overskrift der vil være passende for det 
af forligspartiernes fremlagte budgetforslag, og er landet på, at ordsproget 1 

skridt frem og 2 tilbage egentlig er meget dækkende.  

I Venstre er vi nemlig hverken stolte eller tilfredse med, at der trods en massiv 

kapitalindsprøjtning fra KL’s aftale med regeringen på over 300 mio., salg af 
kommunale grunde og bygninger for 200 mio. samt yderligere ca. 100 mio. kr. 

fra salget af Nordjysk El-handel stadig skal gennemføres besparelser.  

Det kunne være så godt, men så er det faktisk skidt – hvis en ekstraordinær 
kapitalindsprøjtning på godt 600 mio. kr. ikke kan give noget velfærdsløft, ja 

så burde det være et ”wake up call” til, at noget skal ændres markant. 

I Venstre forsøgte vi at komme med konkrete initiativer på 

beskæftigelsesområdet, hvor en årlig blødning på næsten 200 mio. kr. i 
negativt beskæftigelsestilskud, er en kæmpe udfordring, en udfordring, der 

gennem se seneste år, har udhulet vores økonomi med ca. 1 mia. kr.  

En investering i området er påkrævet, men desværre ønskede borgmesteren 
ikke at tage imod vores initiativer, og vel nok endnu mere skuffende for os, 

fremlagde borgmesteren heller ikke selv nogen planer eller reformer for 

området, som vil kunne ændre den nuværende tilstand.  

Nu skal det heller ikke være negativt det hele, for vi vil gerne rose 
borgmesteren for, at det rent faktisk fremgår af forligsteksten, at der skal 

sættes fokus på de mange ledige dimittender og dagpengemodtagere, vi har i 
Aalborg. Desværre er der mange bløde ord i formuleringen, og vi må forstå, at 

den endelige ordning først skal formuleres efter yderligere drøftelser mellem 

forligspartierne, så effekten kan være svær at vurdere. 

Vi håber inderligt ikke, at det ender lige som sidste gang, hvor borgmesteren, 
for at opnå en besparelse på beskæftigelsesområdet, ansatte ekstra 

konsulenter – det havde nemlig ingen effekt, bortset fra en yderligere udgift til 

de ekstra ansatte konsulenter. 
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Hvorfor gør vi ikke mere på de områder, hvor vi har evidens for at tiltagene 

virker? Beskæftigelsesområdet er jo fornyelig blevet grundigt analyseret, og 
tilbagemeldingen var, at der udføres rigtig mange gode projekter, men at der 

mangler forstærket fokus på de områder, hvor der er evidens for en sikker 

effekt.  

Sagt på en anden måde, skydes der med spredehagl, og det synes 
forligspartierne så, at vi skal fortsætte med at gøre. Hvorfor ikke anvende 

anbefalingerne fra analysen til at gennemføre virksomme tiltag, når nu 

nødvendigheden er lysende klar? 

Jeg har op til denne anden behandling af budgettet gennemlæst forligstekster 

fra tidligere indgåede budgetter med særligt fokus på beskæftigelsesområdet, 
og overordnet må jeg bare sige, at det i den grad har knebet med konkrete 

initiativer. Vi har gennem flere år håbet på forbedring, men ikke fået ageret.  

Aalborg Alliancen er dog en af undtagelserne, hvilket hele byrådet inkl. 

Enhedslisten jo er enige om, men den kan ikke altså stå alene, og at flytte 
beskæftigelsesindsatsen ind i Magistraten giver jo heller ikke, i sig selv, nogen 

effekt, hvis ikke der gennemføres konkrete initiativer. 

Som jeg tidligere har nævnt, havde Venstre medbragt flere konkrete og 

virksomme initiativer på beskæftigelsesområdet, som der desværre ikke var 
forståelse for. Med over 1.000 frivilligt indgåede aftaler på CV’et, har jeg 

gennem mit job siddet i rigtig mange forhandlingssituationer, og jeg må bare 
konstatere, at forhandlingsklimaet under forligsforhandlingerne hos 

borgmesteren, ikke just kunne kendetegnes som værende varmt. 

Det virkede unægtelig som om, at Venstres deltagelse i forhandlingerne var på 
tålt ophold, og at borgmesterens drejebog var skrevet på forhånd, men det vil 

jeg komme tilbage til senere. 

Inden jeg gennemgår de andre forvaltningsområder, vil jeg sætte fokus på en 

overordnet bekymring i forhold til den driftsmæssige besparelse, som 
budgetforligspartierne vil opnå gennem effektiviseringer, som følge af 

konsulentanalyser (Implement-rapporten) af de enkelte forvaltningsområder. 
Her lægges der allerede i 2020 op til en besparelse eller effektiviseringsgevinst 

på 5 mio. - 7,5 mio. i 2021 og hele 15 mio. i budgetårene 22 og 23.  

Det er en markant effektiviseringsgevinst, specielt når der i forvejen er et 

generelt effektiviseringskrav på 0,5% indbygget i vores budgetter. I Venstres 
forslag har vi været mere forsigtige eller måske mere realistiske, og sat en 

udgift på i 2020 til gennemførelse af analyserne på 1 mio., og først derefter 
indtænkt en besparelse i 2021 på 5 mio. og i de følgende år en besparelse på 

10 mio. Budgetforligspartiernes forventning til den samlede effektiviserings 
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gevinst ligger derfor hele 18,5 mio. over vores forventninger, så buen er 

umiddelbart spændt til det yderste.  

Venstre var til budgettet i år optaget af det, vi i under første behandlingen 

kaldte ”børneunivers”. Altså, muligheden for i lokalsamfundene, at have 

vuggestue, børnehave og skole i samme driftsenhed. For at sikre tryghed og 

kontinuitet i børnenes opvækst. 

 

Vi fik medvind på 2 meget forskellige lokaliteter i kommunen – nemlig på 

Stigsborg Brygge og i Bislev. Vi ser også gerne et børneunivers i Hou 

realiseret, men når vi kommer til afstemning senere i dag, må vi jo nok 

forvente, at det bliver der ikke flertal for i denne omgang. Derfor vil vi vælge 

at kalde det, vi får i år, for en god ”begyndelse”, og håber på, at der kan blive 

realiseret flere børneunivers i Aalborg kommune i de kommende år.  

Som nævnt i førstebehandlingen har Venstre også megen fokus på de unges 

sundhed. Her må vi desværre konstatere, at denne opmærksomhed 

mærkværdigvis ikke deles af budgetforligspartierne. Samtlige af de gode 
forslag vi kom med på trivsels- og sundhedsområdet blev taget af bordet, det 

øjeblik Venstre måtte forlade forhandlingerne. 

Og ikke nok med det; fra morgenstunden af forligsforhandlingerne insisterede 

flertallet af partier omkring bordet på, at vores gode sundhedsprojekt fra 
sidste år, målrettet 5 glade skoler i kommunen med ekstra idræt- og sundhed 

på skoleskemaet, partout SKULLE tages af tavlen. Et projekt, hvor der er solid 

evidens for virkningen - indimellem må man undres. Det gør vi i hvert fald.  

Straffeaktionen på skoleområdet blev komplet ved også at forlange, at 

administrationen i Godthåbsgade endnu engang skulle holde for. Forstå det, 
hvem der kan, for når man sammenligner med kommunens øvrige 

forvaltninger og kommunikationsafdelinger, er det ret svært at se, at en 

reduktion her skulle give mening.   

Her stoppede det dog ikke, for da enderne i budgetforligspartiernes forslag lige 
skulle nå sammen, så måtte skolernes kompetencecentre levere de sidste 

kroner. Penge, som dagligt bruges på de børn i skolerne, der har det 

allersværest læringsmæssigt. 

Vi har svært ved at se, hvorfor der skal spares på vores børns fremtid, så i det 

budgetforslag, Venstre fremlægger i dag, er de fleste af disse besparelser 

taget af. Samtidig tilfører vi penge til et skolevægringsprojekt, iværksætteri på 
skoleskemaet og de førnævnte vuggestuepladser i Hou. Rigtig gode tiltag, der 

både vil styrke selve skoleområdet, men ligeledes de unges trivsel. Vi håber de 

kan nyde fremme. 
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Sundheds- og kulturområdet må ligeledes lægge ryg til borgmesterens 

straffeaktion, og hvor er visionerne og handlingerne i forligspartiernes 

fremlagte forslag? 

I Venstre har vi sat midler af til at åbne den noget anonyme passage fra 
Nytorv og indtil Slottet, da det er en af Aalborgs absolutte perler, og da vi ved, 

at borgernes kendskab til denne kulturmæssige perle er begrænset. Der er 
brugt mange ressourcer på at lave en udviklingsplan for Slottet, og de 

planlagte initiativer har absolut været spændende.  

Desværre ønsker budgetforligspartierne nu at skrinlægge planerne om 
udflytningen af Nordjyllands Historiske Museum, der ellers kunne revitalisere 

slottet og dets anvendelse, det er i den grad trist. Ligeledes er begrundelsen 
for beslutningen mildest talt tyndbenet, men det er jeg sikker på, at Mads vil 

følge op på senere.        

På ældre-og handicapområdet er der både gynger og karusseller, men 

overordnet glædes vi ved, at der på demensområdet bliver afsat de midler, 

som Venstre ligeledes havde med i vores budgetforslag.  

Ligeledes er det særdeles positivt, at vores forslag om nye plejehjemspladser 

nord for fjorden i det tidligere Hals Kommune har nydt fremme. Som vi 

fremførte ved førstebehandlingen, var det simpelthen ikke acceptabelt, at der i 
netop det område, ikke var plads til mere end hver tiende borger over firs år, 

når denne dækning lå langt under det nødvendige. I Storvorde er det ligeledes 

blevet til flere pladser, og det er absolut positivt.,    

Det var simpelthen ikke en acceptabel situation, hvorfor vi forlangte handling, 

hvilket nu imødekommes. Til gengæld er det skuffende, at vores forslag om at 
afsætte 5 mio. til en ekstra indsats på handicapområdet, ikke er blevet 

imødekommet af budgetforligspartierne. Det er desværre svært at se de 
positive lyspunkter for de handicappede i Aalborg Kommune i det budget, som 

forligspartierne har fremlagt her i dag.  

På Miljø- og energiområdet havde Venstre fremsat forslag om at oprette en 

Grøn millionpulje til klima og miljøprojekter, der bl.a. kunne understøtte 
arbejdet med kommunens 278 vandløbsregulativerne, for bl.a. at sikre god 

økologisk tilstand i vores vandløb, sikre projektet ved Binderup Å osv.   

Nu er der så blevet afsat 3 mio. til en grøn fond, der dog ikke ligger i Miljø- og 

Energiforvaltningen, men skal forankres i direktørgruppen. I Venstre støtter vi 
denne fond og håber inderligt, at nogle af de afsatte midler anvendes til at 

rettet op på det efterslæb, der er på fornyelser af indvindings tilladelser til 

vandværkerne og tilladelser til mark vanding.  
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Der er brugt mange ressourcer på at lave tiltag, der skal sikre vandkvaliteten i 

kommunen, så derfor ser vi det som en selvfølge, at de nødvendige tilladelser 

til at anvende vandet også kommer på plads. 

Derudover har vi som nævnt fornyelserne af regulativerne til vores vandløb, 
som venter på at blive lavet. Vi har flere vandløbslag rundt om i kommunen, 

som har lavet et stort forarbejde, så vores vandløb kan opnå god økologisk 
tilstand og klimasikres. Med de midler, der tidligere har været afsat på 

området, vil det ca. tage 40 år at gennemføre arbejdet, men det har vi nu 
chancen for, hvis ellers de afsatte midler målrettes dette område. 

 
I Venstre ønsker vi at gøre en ekstra indsats for Lindholm Strandpark, så det 

ellers fine projekt kan komme helt i mål. Desværre kniber det lidt med 
vandkvaliteten i indsøen, hvorfor der bør etableres en åbning mod vest, så der 

kan skabes cirkulation af vandet i indsøen. Dette burde ligeledes være en 
opgave for den grønne fond.    

Beskæftigelse var absolut den overvejende prioritet for Venstre ved 1. 

behandlingen af budgettet, men ligeledes udtrykte vi stor bekymring for, at vi 

for at få balance i budgettet blev nødsaget til at sælge ud af kommunens 
arvesølv. Udsalg af ellers grønne arealer ved Sorthøj og massivt salg af arealer 

langs Jyllandsgade, udfordrer i den grad vores målsætning om, at vi udvikler 

os sammen. 

Bekymring er ikke blevet mindre ved, at P-anlægget på Sauers Plads skal 

sælges i 2020 for 45 mio., så det samlede indtægtskrav nu kommer op på hele 

195 mio. kr. At tillægge en mæglervurdering fra starten af året fuld validitet, 
selvom forudsætningen om etablering af 160 nye offentlige P-pladser lige ved 

siden af, ikke er medtaget i vurderingen, må siges at være særdeles modigt, 

hvis ikke decideret dumdristigt. 

Buen spændes endnu engang til det yderste, og resultatet kan nemt blive, høje 

bebyggelsesprocenter, tæt byggeri, skyggegener, manglende grønne 
åndehuller, og manglende kvalitet i byggeriet. Det harmonerer altså slet ikke 

med vores politikker på området, og underminere totalt vores troværdighed 

blandt kommunens borgere.  

Ikke sært, at politikere kun klare sig marginalt bedre end 
brugtvognsforhandlere, når det kommer til befolkningens vurdering af vores 

troværdighed. Det er trist, og netop derfor har Venstre en nedsættelse af 
indtægtskravet med i vores budgetforslag, så vi får mulighed for at leve op til 

det vi har lovet borgerne i vores kommunen.   

Cyklisme er noget, vi har stor fokus på i Venstre, og da den gældende 

cykelstihandleplan var ved at blive en vision frem for en handleplan, har vi 
ønsket 5 mio. kr. til anlæg af nye cykelstier. Selvom budgetforligspartierne har 
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afsat et tilsvarende beløb, er det værd at bemærke, at dette beløb er afsat til 

vedligehold og ikke til ny anlæg, så umiddelbart giver det desværre ikke flere 

km. cykelsti. 

Jeg vil afslutte med en opfordring til borgmesteren om at udvise tolerance, når 
vi sidder til forligsforhandlinger, og skal finde de bedste løsninger for Aalborg 

Kommune. Det er decideret skadeligt, når der skal uddeles dummebøder til 
forskellige forvaltninger blot forbi deres rådmænd har en anden holdning end 

borgmesteren.  

Under forhandlingerne var det en borgmester, der tydeligt var irriteret over 
den kritik, der var fremsat om beskæftigelsesområdet i en artikel i Nordjyske 

lige inden forhandlingerne. Der var ingen åbninger i forhold til Venstre, men 
alene afvisninger og beviste provokationer, der havde til formål at sende os ud 

ad døren, så hurtigt som muligt. 

Jeg har allerede anvendt er par ordsprog i denne tale, men et passende kan i 

denne sammenhæng være, at sandheden er lide hørt. Nu har borgmesteren så 
fået sin vilje, og fået et budget, som ikke rummer nytænkning på de størst 

udfordrede områder, men blot mere af det samme. Dvs., mere af det, der er 
ved at udhule kommunens økonomi, med brandudsalg af kommunens værdier 

som konsekvens. 

Vi burde jo i stedet for strafaktioner og lappeløsninger have anvendt 

forhandlingerne på at tale om struktur, om at lave kolde hænder om til varme, 
og om at tænke på ordentlighed i vores besparelsesforslag. Det er ikke 

ordentligt, at pædagoger, forældre og deres børn, hvert eneste år skal 
bekymre sig om lukketider og mulighed for pasning om natten. Det er heller 

ikke ordentligt, at nyopstartede projekter som eksempelvis mere idræt i 
folkeskolen skal nedlukkes allerede et år efter, det er startet op, uden at der er 

lavet en evaluering af ordningens effekt. Det er foruden et totalt spild af 

ressourcer ikke ordentligt, i forhold til de elever og lærer det rammer.  

Jeg håber inderligt, at borgmesteren nu formår at viske tavlen ren, så vi til 
næste års budgetforhandlinger kan starte på en frisk, hvor ordentlighed og 

tolerance bliver respekterede kerneværdier. Økonomi i Aalborg Kommune er 
udfordret, og der skal laves markante reformer til sikring af den fremtidige 

velfærd. Det gør vi bedst i fællesskab, fremfor at bekæmpe hinanden.  

Så selvom der hverken blev penge til Arne eller Venstre i år, bærer vi ikke nag, 
og er klar til at samle bolden op, når borgmesteren får sundet sig og indser, at 

kommunens økonomiske situationen kalder på handling 

Tak for ordet og tak til Vibeke og de Konservative for et godt samarbejde.   

Det er det talte ord, der er gældende!  


