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Sidste år indledte jeg min tale med en klagesang over at budgetmaterialet først kom ud 5 dage inden
budget seminaret, det skete også år, men det betød ikke så meget som de forgående år, delvist pga.
det ønske vi fremsatte sidste år om tidligere opstart på processen, og vores ansvarlige regering.
Regeringen havde nemlig sagt til sin tiltrædelse at kommunerne skulle finde et omprioriteringsbidrag
på 1 %. Dette arbejde kastede alle udvalg sig over med rettidig omhu i foråret, fik talt tingene
grundigt igennem og kom frem til et sparekatalog som levede op til regeringens forventninger.
Mange husker nok dette omprioriteringsbidrag, da flere ledere her i byrådet med borgmesteren i
spidsen, ikke forsømte nogen lejlighed til at fortælle omverden hvor svært det ville blive hvis det
katalog skulle føres ud i livet, ja velfærden ville forsvinde mellem hænderne på os pga. Regeringens
uansvarlige omprioriteringskatalog. Så droppede regeringen forslaget og så skulle man jo tro at det
hele havde været skønne spildte kræfter, men nej!!
Det budget vi sidder med i dag foran os indeholder for 95% vedkommende de forslag som man fandt
frem til da man skulle honorere regeringens forhadte omprioriteringsbidrag, nu er det i stedet
magistratens ansvarlige løsningsforslag, men sådan er verden jo så underlig skruet sammen.
Ikke at vi i venstre ikke syntes det er ansvarligt at tage forslagene i brug, for det er det selvfølgelig
for en stor dels vedkommende, da de er gennemarbejdet i de forskellige udvalg, det er mere
retorikken man engang imellem kan være lidt hovedrystende over.
I Venstre ønsker vi at vores borgere kan være trygge ved at man kan få den hjælp man har brug for
når livet udfordre en, om man er ældre, syg eller bare kommet ud i noget skidt, man skal vide at
kommunen så har en relevant indsats, der kan hjælpe en til et fornuftigt liv, men det stiller store
krav!
Krav til at der er styr på den langsigtede økonomi i kommunen. Dette er et fokus for Venstre.
Medarbejderne og borgerne skal forholde sig til de opgaver som ligger foran dem i det daglige, mens
vi som kommunens ” Bestyrelse skal
ha det det lange lys på og se 5-10 år ind i fremtiden for at sikre at der er økonomisk stabilitet i årene
der kommer.
Derfor er det også med en hvis tilfredsstilledelse at vi står med et budgetforslag for årene 2017-2020
hvor vi under de kendte udfordringer ikke tager penge op af kommunekassen næste år. Det er som
altid også en forudsætning at skatterne ikke stiger i Aalborg kommune hverken til borgerne eller
erhvervslivet.
Nu skal det jo ikke komme til at lyde som om der ikke er sten på vejen ud mod fremtiden, den er så
ment lige så slidt og farlig som vi kender det mange steder i kommunen i dag.
I 2017 får Aalborg kommune tilført ca. 200 mio. i likviditetstilskud fra den ansvarlige regering, men
samtidigt budgetterer vi med en udgift på kr. 160 mio. I bøder på beskæftigelsesområdet, simpelthen
fordi vi trods rigtig mange skabte job 4779 og en stor jobpulje i kommunen på 106.000 jobs,
simpelthen ikke får nok af vores egne borgere i arbejde, kun ca. 30% af disse jobs går til egne
borgere. Så selv om vi på landsplan er blandt de dygtigste lige nu, så dræner det paradoksalt
samtidigt kassen. Et område som jeg vil vende tilbage til lige om lidt.
Fra 2018-20 ligger der et sparekatalog som regeringen og KL, har forhandlet indeholdende
besparelser for vores kommune på kr. 100 mio. Disse besparelser er ikke adresseret endnu.
Samtidigt lægger der fra 2018 en ny udligningsreform som vi ikke aner konsekvenserne af.

1/7

Venstres tale ved byrådets 1. behandling af budget 2017
Af gruppeformand Mads Sølver Pedersen
_______________________________________________________________________________________
Så er der det som ligger lige udenfor overslagsårene, her tænker jeg selvfølgelig på de penge som
ansvarlige partier skaffede kommunen ved salget af AKE.
Tanken fra starten var at vi ikke skulle lade disse penge blive en del af driftsbudgettet men skulle
tilføres til specielle projekter som de kunne være med til at løfte. Realiteterne er at de nu indgår
som en del af finansiering af drifts- budgettet, og derfor skal vi finde nye indtægter eller lave
besparelser senest i 2021 på kr. 98,7 mio. måske skulle vi i gang med at afvikle dem i driftsbudgettet
i god tid inden da, så det ikke virker så voldsomt.
I Venstre anerkender vi de store udfordringer der også har været i år med at få ender til at nå
sammen, og man må anerkende de forskellige udvalgsarbejde med at prioriterer hvilke opgaver der
skal løses på anderledes end i dag. Derfor kommer vi heller ikke med forslag til en masse besparelser
som skal rulles tilbage i forhold til det der ligger på bordet i dag, der er selvfølgelig enkelte ting som
skal justeres kva de hørringssvar som der er kommet ind, men i det store hele må borgerne forvente
at når 31 byrådsmedlemmer og embedsmænd har arbejdet så længe med tingene, så er det fordi de
mener det grundlæggende er de bedste løsninger som de har præsenteret i Magistratens
Budgetforslag 2017-2020. Men vi har dog nogle ting som vi gerne ser får lidt mere opmærksomhed i
fremtiden, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at de kommer ind i 2017 budgettet allerede nu.
Her godt 10 år efter kommunalreformen må vi sande at det nok var en stor fejl da vi placerede
beskæftigelsesområdet sammen med socialområdet.
I Venstre er vi af den helt klare opfattelse at beskæftigelse, eller mangel på samme, ikke er
socialpolitik, men er erhvervspolitik. Derfor bør vi nok også tænke dette område ind i borgmesterens
forvaltning efter næste valg, her vil det passe sammen med den erhvervsindsats som business Aalborg
er rundt med i forvejen.
Derfor forslår vi at der i stedet for de 10 mio. Vi investerede i jobkonsulenter sidste år, over flytter
10 mio. Som erhvervsrådet kan lave indsatser for, med det klare formål at få flere folk i arbejde. Vi
har brug for at skabe rigtig mange arbejdspladser til kommunens borgere, tilflyttere og flygtninge og
derfor skal der investeres i nye løsninger.
Samtidigt ønsker vi i Venstre at få lavet en intern rapport som beskriver erhvervslivets rammevilkår i
detaljer, så vi fra politisk hold har noget at diskuterer ud fra i den kommende proces med jobs
skabelsen.
Venstre ser det som meget vigtigt at børnefamilierne føler sig godt tilpas i en travl hverdag, derfor er
det også helt uspiseligt at Familie socialudvalget kan komme med en reduktion af åbningstiderne i
daginstitutionerne, Det kan vi også se i dagspressen at andre partier heldigvis også har set, så der er
en besparelse som rådmanden må finde et andet, det udløser ikke nye penge at man kommer med
ting som er uspiseligt for et stort flertal i byrådet.
Mange børn kommer i skole og får en svær start, fordi deres sproglige kundskaber simpelthen er for
dårlige. I venstre er vi tilhænger af en tidlig indsats på børneområdet. Derfor vil vi gerne være med
til at der henover de næste 2-3 år flyttes for 5 mio. Pædagoger fra folkeskolen til børnehaverne så vi
kan understøtte den tidlige indsats. Dette skal selvfølgelig kædes sammen med en handlingsplan for
sprog og læsning.
I dag er der en stor trend med at børnefamilier bliver boende inde i den centrale del af byen, dette
afspejler sig blandt andet i at vi bygger en børnehave centralt i byen. Men mange børnefamilier siger
samtidigt at det er kedeligt at være barn i midtbyen, der er tænkt meget på de studerende igennem
de sidste mange år og det er jo glimrende og har haft en stor effekt, men nu er det de små´s tur. Vi
skal skabe økonomi til at der skabes flere legeaktiviteter rundt omkring i midtbyen i de kommende
år.
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En af de ting som Venstre fik på plads tidligere i år var de 28 mio. Til udviklingen af de mellemstore
byer, disse penge kom på plads via en aftale med borgmesteren og forligspartierne. Disse penge vil
falde i de kommende år i den takt man får gennemgået disse byer. Vi håber at disse penge kan være
med til at øge bosætningen i de kommende år.
Et af de steder vi skal ha kikket på er Hals. Denne by og dette område bør udvikles til et turistmekka.
Se hvad der sker i Blokhus i disse år, en opgradering hvor der er plads til både de fastboende og en
flot turistindsats med butikker og restauranter. Det kan vi også skabe i Hals, hvis vi arbejder
målrettet i kommunen. Derfor ønsker vi at der bliver afsat en pulje på 15 mio. som i samarbejde med
de lokale samråd kan bruges til turist formål, herunder måske en svømmeløsning, hvis det kan falde
på plads, som kan dække de lokales behov og give turisterne en attraktion når de skal vælge ferie
location i sommerlandet.
Venstre ønsker at der laves en langsigtet aftale om opgradering af vores vedligehold af fortove, veje,
broer og grønne områder osv. I dag bruges der 685 mio. over en 10-årig periode, hvis vi skal holde
tingene 100 % i orden, så mangler der ca. 2,4 mia. bare for at vi er i status quo på vedligehold af
vores infrastruktur. Jeg betragter ikke mig selv som sortseer, tværtimod, men det vil være svært at
kikke de næste generationer i øjnene og forklare dem, hvorfor asfaltveje helt af sig selv blev til
grusveje, og hvorfor fortove blev til parkour baner. Vi bliver nødt til at komme med en bedre plan
nu.
Som partiets ordfører på kollektiv trafik så er det selvfølgelig kedeligt, at den udviklingsplan udvalget
har lagt nu er kuldsejlet. Det overskud på 13 mio. for 2017, som vi havde regnet med delvist skulle
investeres i planen, ja de er nu indarbejdet i budgettet i alle årene fremover. De næste penge som
man så kunne bruge, ja dem har forligspartierne foræret til de andre kommuner i Nordjylland, og
dermed er bevægelsesfriheden for udviklingen af den kollektive trafik stækket. Det er ikke særligt
smart hvis vi skal udvikle vores by.
På ældre området er mange års kamp for at få anerkendt demografien endelig lykkedes, en lang og
sej Venstre sejr, fordi området ellers ville blive ramt af kæmpe besparelser, hvis vi skulle ha
serviceret det stigende antal ældre for de samme penge. Nu får området tilført 23 mio. i 2017.
På skoleområdet glæder det os, at der fortsættes med den ambitiøse plan for renovering, så vores
bedagede skolebygninger kan leve op til nutidens krav.
På anlægsområdet er der ikke meget at udvide med, men for Venstre har det dels været vigtigt at vi
holder fokus på at få fundet flere penge, så vi kan få Egnsplanvej på rettet spor, det er en rigtig dyr
vej som automatisk kommer til at fylde meget i anlægsbudget, men det har samtidigt været vigtig at
finde penge til Tranholmvej, nu hvor der er fundet penge fra staten til med finansiering. Så derfor
må vi bare erkende, at buen er spændt til det yderste på anlægssiden i de kommende år.
Alt i alt står vi over for rigtig mange store udfordringer i fremtiden og dem vil venstre gerne være
med til at løse, fordi vi mener at vi kan levere ansvarlige løsninger, vi vil ikke lave nemme løsninger
hvor man sætter skatter og afgifter op, vi vil investere i fremtiden med langsigtede forsvarlige
løsninger.
Sidste år havde vi f.eks. flere sager til anden behandlingen som vi var kede af ikke var med i
forligspartiernes forslag, Jeg nævnte f.eks. skøjtebanen, Løvvangens bibliotek, ting som det alligevel
faldt ud som vi gerne ville have det i årets løb, så hvorfor bestræbe sig på at lave forlig med
borgmesterens parti, fordi det altid giver mere ro hos medarbejdere og borgere, når de lægger hoved
på puden om aftenen og ved at de 2 store partier som udgør 2/3 af byrådets medlemmer passer på
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dem. Uden en masse ævl og kævl. Om hvem der er skyld i det ene og det andet, men med et skarpt
fokus på den lange bane.
Vi glæder os til næste torsdags forhandlinger og til mødet med borgerne på mandag i Gigantium, og
takker for de mange partsindlæg vi har modtaget, jeg er sikker på de vil indgå i de kommende
drøftelser.
Tak for ordet
Mads Sølver Pedersen
Gruppeformand Venstre

Det talte ord er det gældende
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