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2. BEHANDLING

FORORD
Godt forarbejde giver gode resultater.
Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017.
Nøgleord for os har i processen været tryghed for borgere og økonomisk ansvarlighed.
Vi mener, at vi har landet et budget, hvor vi tilgodeser rigtigt mange aktuelle udfordringer i vores
kommune, samtidig med at vi fastholder gode tilbud i eksempelvis både om skole og ældrepleje. Som
borger i vores kommune kan du være tryg fremadrettet i, at man kan få den hjælp man har behov
for, når der er brug for det.
I forhold til den økonomiske ansvarlighed, er Venstre tilfredse med, at der over de næste 4 år samlet
set bliver lagt næsten 30 mio. kr. mere i kassen end vi så i budgetforslaget. Vi vil passe på
kommunekassen, så vi sikrer udvikling og vækst også i de næste mange år.
Venstre havde med forliget 3 opmærksomhedspunkter:
•
•
•

Erhverv og beskæftigelse
Børneområdet
By & Land

Læs mere om her på de næste sider, hvordan resultaterne blev.

ERHVERV OG
BESKÆFTIGELSE
For Venstre var det på området for erhverv og
beskæftigelse vigtigt, at vi fik slået fast at dét
at få folk i arbejde løses bedre ved at lave
erhvervspolitik frem for socialpolitik.

•

forhold til vækstinitiativer, som kan
fremme beskæftigelsen.
Netværket for bæredygtig
erhvervsudvikling (NBE) tilføres 2 mio.
kr. årligt fra 2018 og frem.

Med forliget for 2017 besluttede vi en samlet
jobvækstpakke. Herunder er angivet de
vigtigste pointer:
•

•

Jobvækstpakke skal på området for
ledighed indeholde:
a. En intensiv indsats rettet mod at
få de ledige matchet og
opgraderet til at blive den
arbejdskraft, som
virksomhederne efterspørger.
b. En indsats på at få ledige i job i
vækstbrancher.
c. En indsats på at få udenlandske
borgere i arbejde.
d. En kortlægning af behovet for
arbejdskraft fremadrettet i
forhold til, hvilke kvalifikationer
virksomhederne efterspørger.
e. Særlig indsats på at få
højtuddannet arbejdskraft ud i
virksomhederne herunder også at
kvalificere dem, hvis de mangler
kompetencer.
f. Mere fokus på at få ledige til at
starte egen virksomhed.
g. Markedsføring af tilbuddene til
virksomhederne.
h. Til dette arbejde overføres der
jobkonsulenter for en sum af 2,5
mio. fra jobcentrene til Business
Aalborg.
Desuden en pulje på 4 mio. kroner til
Erhvervsrådet, som skal disponeres i
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BØRN
Børnene er vores fremtid. Derfor skal vores børn
vokse op under rigtigt gode betingelser.
Med forliget fik vi tilføjet følgende:
• Reduktionen af åbningstiderne i
daginstitutionerne bortfalder.
Normeringsforringelser i Tiziana og
andre børnehaver med særlige indsatser
bortfalder også.
• Vaarst Børnehave bevares.
•
Aalborg Skolevæsen reduceres ikke
samlet set. Der flyttes dog stadig kroner
og børn fra normalområdet til
specialområdet.
• En særlig indsats for at hjælpe udsatte
børn i udsatte familier til en bedre start
på livet. Et mindre antal af familier
koster årligt et stort beløb for
kommunen, uden at de nødvendigvis får
den bedste og mest koordinerede
indsats. Det vil vi forsøge at lave om på,
på tværs af forvaltninger. Således at
indsatserne samles ved kun få
medarbejdere i forhold til én familie.
• Vi syntes, det er kedeligt at være barn i
Aalborg midtby. Der skal være flere
aktiviteter for børnene på mulige
pletter og pladser i byen. Der er i
forliget afsat 1 mio. kroner om året til
denne indsats.
• Tilskud til DGI-Huset, som også skal
bruges i forhold til socialt belastede
familier.
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BY OG LAND
Vores kommune er stor og mangfoldig. Det er
vigtigt, at det også afspejler sig i vores politiske
prioriteringer.
Forliget medførte:
• Mere alment byggeri i oplandsbyerne, så
også disse byer får del i opsvinget og der
skabes boliger for enlige og ældre, som
ønsker at blive boende i lokalområdet.
Til dette er der afsat 3 mio. kroner om
året.
• Et uudnyttet potentiale i Hals-området
ifht. oplevelser/fritid og handel. Til
dette er afsat en pulje på 15 mio. kr.
over 3 år.
• Vedligehold af veje tilføres 1 mio. kr.
• Forskønnelse af indsatsveje og grønne
områder tilføres 1 mio. kr.
• Der afsættes pulje til etablering af
kunststofbaner til fodbold fra 2018 og
frem.
• Vildmosecentret tilføres 200 tkr. årligt.
• Buslinje 18 fastholdes som den er, og
Linje 2 udvides.
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