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Som noget af det første jeg foretager mig inden jeg går i gang med
at skrive denne tale, er at læse talen fra sidste år igennem, nogen
gange bliver man overrasket over hvor meget der ikke har ændret
sig sønderligt siden sidste år. Derfor bliver denne tale bæredygtig i
år, Der vil være afsnit som simpelthen er genbrug fra sidste år, så
det vil jo glæde Enhedslisten at Venstres gruppeformand er
kommet med på moden.
Vi står i dag med et budget som giver et fornuftigt udgangspunkt
for forhandlingerne om et budget for 2018. Det har været en af de
mere fredelige processer hvor der ikke har været så mange tidsler
på budget seminar, simpelthen fordi Claus Hjort Frederiksens
forhadte ide om et moderniserings bidrag på 1% , er blevet god
latin i Aalborg kommune. Alle udvalg medbragte et gennemarbejdet
katalog til budget mødet . I dag kan vi så konstaterer at dette
indgår i det forslag vi sidder med i dag og det skete uden de store
sværdslag.
Vi havde i Venstre nok gerne set noget mere kasseopbygning, den
får vi så rigeligt brug for de kommende år.
Lad mig nævne det igen i år, fra næste år er det en realitet når vi
får overslag året 2022 med i oversigten, El deponeringerne på 98,5
mio. udløber, dermed er det sidste udkald for en udfasning via en
trappemodel, som kunne styrke kasseopbygningen.
Vores resultat på 78,8 mio kan jo se rigtig godt ud, men når man
så ser at vi fra den flinke regering har modtaget et tilskud til
styrkelse af kommunens likviditet på 196,5 mio. Så lyder vores
alarmklokker, Dette er jo et midlertidig setup mens vi venter på en
ny udligningsreform som vel tidligst kan komme i spil fra 2019, og
som jo næppe bliver en gevinst for de store byer.
Derfor ville vi gerne ha haft kasseopbygningen styrket, men
anderkender også de udfordringer vi har.
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Men det betyder også at skattestoppet i Aalborg som har 25 års
jubilæum i år skal holdes.
I det forslag vi sidder med i dag har vi næsten brugt hele
servicerammen. Til gengæld er det bekymrende,at vi dårligt kan
udfylde rammen for anlægsinvesteringer-og vel at mærke når vi
både har resten af Egnsplanvej,Tranholmvej og +Bus projektet med
indenfor rammen. Så er der ikke meget plads til andre projekter
som skal bringe kommunen videre.
.... og apropos anlægsområdet, så er der i år indført lidt kreativ
bogføring i resultatopgørelsen. Alle anlægsprojekter er fint listet i
bilag, men i resultatopgørelsen er fratrukket 100 mill i
rammejustering for 2019. Dvs 15-20% af anlægsudgifterne bliver
reduceret. Ikke underligt, at borgerne ikke kan finde ud af, hvad vi
politikere lover. Et godt eksempel er toilettet på Hals Havn. Her
blev i 2014 bevilget 1 mill kr til nye toiletter. Disse er så siden
udsat, så de er foreløbig er skubbet til 2020. Håber, borgere og
turister i Hals kan holde på vandet indtil 2020
Alligevel skal vi ikke i gang med øvelser næste torsdag som udvider
serviceudgifterne. Så er Venstre hjemme til frokost.
Når vi taler dette store budget for kommunen, så må man jo
afgrænse sig lidt i de ting man tager op i sin tale, og de
økonomiske rammer fylder meget, fordi de definerer hvad vi kan
bruge til kernevelfærd.
Men en af de ting som jeg nævnte sidste år i min tale var, og jeg
citere :
Venstre ønsker at der laves en langsigtet aftale om opgradering af
vores vedligehold af fortove, veje, broer og grønne områder ovs. I
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dag bruges der 685 mio. over en 10 årig periode, hvis vi skal holde
tingene 100 % iorden, så mangler der ca. 2,4 mia .Bare for at vi er
i status quo på vedligehold af vores infrastruktur.
Denne udfordring er jo stadigvæk tilstede ,selv om tallene sikkert
har ændret sig en smule siden sidste år i negativ retning. Vi har
stadigvæk brug for at ha fokus på dette område, det nytter jo ikke
at vi udvikler nye og flotte områder som havnefronten, Eternitten
og nu spritten, hvis resten af byen kommer til at ligne en dårlig
udgave af den gamle by i Aarhus, med skæve
fortov, huller i vejene og ukrudt alle steder. Vi tænker igen en
trappemodel hvor vi over 10 år ligger ekstra penge i puljen hver år
,til vedligeholdelse af vores kommune.
Der skal også sættes mere fut i udskiftning af skraldespande i byen
, i dag kan man overalt i centrum se hvordan skraldespandende er
fulde af affald og dermed med til at tiltrække måger i stort antal, til
stor scene for de mennesker som har bosat sig i centrum. Også i
byerne udenfor centrum, både store og små, er det efterhånden
svært at styre affaldet i grøfter og hegn fordi der simpelthen er så
få skraldespande at benytte , det mindste vi kan gøre er vel at give
borgerne en mulighed for gøre det rigtige når man skal af med sit
affald.
Nogle af de penge kunne man så finde ved at lave en målrettet
indsats for at komme bjørneklo til livs, eller snarere få det ned på
et niveau hvor vi med giftfri midler kan holde styr på det. I dag
bruger vi ca.1,5 mio. på bekæmpelse uden at komme nogen vegne,
og det bliver også svært at tage en dialog med de private
grundejere om bekæmpelse når vi ikke selv kan levere varen.
Men det kræver en professionel indsats med kemiske midler, som
sagtens kan ordne bjørnekloen uden at ødelægge grundvand og
miljø. I venstre mener vi der er kommet en alt for skinger holdning
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til brug af feks. kemiske midler i tilfælde som dette, som vi bliver
nød til at kikke på.
Med hensyn til byggeriet i vores by, er vi glade for at der er
lydhørighed over for vores forslag om en projektstyringsmodel, vi
er trætte af projekter som løber af sporet og først bliver
præsenteret for byrådet når skaden er sket ,og man kun kan betale
ved kasse 1. Når det er sagt så må man sige at det er dejligt at der
er så stor byggeaktivitet i byen, vi har været stærke på
ungdomsboliger og resultatet er jo heller ikke udeblevet, liv og puls
i byen er dejligt. Men når de kvoter vi har aftalt er brugt, så ønsker
Venstre at vi ligger fokus om og begynder at gi kvoter til flere
almennyttige familieboliger i de mellemstore byer, det er også
vigtigt at vi udvikler uden for Aalborg centrum.
Vi skal også give bedre forhold for vores unge studerende i byen,
de gør det ikke med at hjælpe med at flytte for en enkelt eller 2
studerende. Vi har talt med en del af de studerende som kom til
byen sidste år og spurgt hvad de syntes de mangler, en af de ting
der kommer op hver gang er muligheden for ordentlig
cykelparkering i byen. Hvis man kikker på nytorv feks ved Burger
King så står cyklerne hulter til bulter. Vi må lave nogen løsninger
som vi kan være bekendt ,og så sørge for at tænke cyklerne ind i
fremtidige planer. Man kunne jo feks lave en etage med
cykelparkering når nu man skal til at bygge et parkeringshus på
gåsepigen
I øjeblikket kører by & landskab en proces hvor de er rundt i de 11
mellemstore byer og lave nye byudviklingsplaner, til at følge dem
afsatte vi 28 mio. fordelt over 4 år, til små projekter som borgerne
gerne ser løst nu og her. Jeg har bedt rådmanden for området om
en opgørelse over om pengene følger planerne, med de
tilkendegivelser vi får rundt omkring lader det ikke til at være
tilfældet, det må vi ha rettet op på, det er vigtigt at pengene er der
som lovet, når vi aktiverer borgerne i et ellers godt kørt projekt.
På forenings og fritidsområdet er der også et efterslæb på
vedligehold af haller, spejderhytter, og der er stadigvæk også et

Side 5 af 8

stort behov for udskiftning af utidssvarende el installationer og
belysning. For
Venstres tale ved byrådets 1. behandling af budget 2018
Af gruppeformand Mads Sølver Pedersen
______________________________________________________
fortsat at imødekomme det store fritidsliv vi har i kommunen vil
venstre gerne at der over de næste 4 år bruges 50 mio.
For god ordens skyld ikke alle nye , folkeoplysningsudvalget har jo i
forvejen 4 mio. de skal jo stadigvæk bruges men det giver jo ca.
8,5 mio. om året til at løfte området med.
I Aalborg er vi i den heldige situation at vi mangler
pasningsmuligheder til de små i disse år, Kommunen har fornyligt
reklameret med at vi mangler ca.50 dagplejere.
I venstre ønsker vi så godt og fleksibel et pasningstilbud som
muligt. Derfor vil vi gerne ha undersøgt om ikke det ville være en
god ide at få nogle flere vuggestuer som bedre kan imødekomme
de mange stressede forældre, som skal afleverer og hente børn
både tidligt og sent.
Det er ikke kun store beløb som er på dagsorden, vi vil meget
gerne finde 1. mio. til at centret for mental sundhed og vores
indsats på ungdomsuddannelserne kan fortsætte det flotte arbejde
med at hjælpe de mange borgere som bliver ramt af stress, angst
og depressioner med et dyrt sygefravær til følge, en investering i
vores borgere som giver god mening.
Så er der en af de gamle travere nemlig beskæftigelsen eller
mangel på samme, vi er i venstre klar til at gå ind i alle de
fornuftige initiativer, som kan hjælpe vores borgere tilbage på
arbejdsmarkedet. Sidst investerede vi i flere ansatte i jobcentret og
det har ikke givet mærkbare forandringer, så vi skal finde på noget
andet. Mange af vores ledige i kommunen
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taber kampen om de mange job vi skaber, til folk fra andre
kommuner, og det er utilfredsstillende set med en Aalborg
politikers briller.
Så har jeg set på Facebook at borgmesteren beskylder oppositionen
for at tale vores gode resultater ned, det føler jeg på Venstres
vegne, ikke vi gør.
Vi er valgt til at løse problemer og for knap 6% af Aalborgs
befolkning er det et problem at være væk fra arbejdsmarked, og
for Aalborgs økonomi er det også et problem, det har vi fokus på.
Uanset hvor pænt papir Borgmesteren pakker problemstillingen ind
i , så forsvinder den ikke.
Hvad angår DI undersøgelser om erhvervs venligheden, er det jo
ikke noget vi har fundet på, vi anerkender at vi er meget stabile i
de årlige undersøgelser, vi falder ned af ranglisten hvert år, da
borgmesteren overtog kæden var vi nummer 25 , men nu er vi
nummer 69, benægtelse af dette som ”fornemmelser ern helt
Trumpagtigen men lad nu det ligge.
Aalborg er en dejlig kommune at bo, arbejde og leve i , vi er klar til
at påtage os ansvaret for at det også er muligheden efter
indgåelsen af budget 2018.
Tak for ordet.
Mads Sølver Pedersen
Gruppeformand

Det talte ord er det gældende

.
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