Side 1 af 3

Venstres tale ved byrådets 2. behandling af budget 2018
Af gruppeformand Mads Sølver Pedersen

Torsdag den 28. september vågnede jeg tidligt, jeg vidste at det ville blive en svær dag, en svær
forhandling om det kommende budget.
Vi havde jo læst de budget oplæg som radikale og SF havde lagt ud på forhånd, og nu har jeg
aldrig været meget for science fiction, men det var vel det tætteste man kunne komme deres
finansiering - skræmmende læsning.
Man var også lidt rystet, når man hørte Per Clausen tale om at bruge op til servicerammen og
dermed sætte i omegnen af 40 mill. i spil.
Derfor vidste vi, at det ville blive en svær dag, hvis disse synspunkter blev sat på spidsen, vi havde
nemlig aftalt en max. udvidelse af rammen med 10 mill. I Venstres gruppe, det ville give den mest
fornuftige løsning også fremadrette.
Nu endte vi i et bredt forlig hvor der ikke var plads til meget pjat og vi endte med at udvide rammen
med 13 mio. Og i den forbindelse vil vi gerne rose Enhedslisten for deres pragmatisme i
forhandlingslokale, måske fordi de til forskel fra i dag hvor vi sidder over for hinanden, ja så sad de
ved siden af Venstre til forhandlingerne. Næsten 30 mio. barberede de af deres ublu krav til
førstebehandlingen, og derfor kunne vi selvfølgelig også give os 3 mill. i respekt for vores kolleger i
byrådet. Havde vi gået til loftet, så havde vi stået med uoverskuelige problemer i de kommende år,
nu står vi kun med store problemer, men det skal jeg vende tilbage til.
Så stor ros fra Venstre til Enhedslistens gruppeformand, selvom man i den første uges tid efter
budgetforliget godt kunne være i tvivl om Clausen var med når man læste hans Facebook
opdateringer.
Vi var for øvrigt utrolig glade for at de dataanalyser vi foreslog for et par år siden stadigvæk tilfører
penge til kommunen som vi så kan bruge på gode ting for borgerne.

Hvad fik vi så løftet efter 1. Behandlingen.
Man kan vel sige at vores overordnede mål kan samles i en overskrift der hedder ”Nærhed til
borgernes hverdag”. Og at vores fokus i år især har hvilet på et løft til det bornære anlægsområde.
Vi var godt klar over at der ikke var plads til store projekter, så vi fandt nogle af dem frem som vil
give stor værdi for vores borgere for forholdsvise beskedne investeringer.
Vi fik opgraderet busforbindelsen til den østlige del af kommunen, der kom igen penge til at få
vores forsamlingshuse opgraderet. Lidt mere nordligt fik vi sat penge af til rekreativt område ved
Rærup-som vi håber kan blive til glæde for byens børn og voksne. Der hvor vi kan lave bosætning
og mødes i vores fritid er vigtige elementer for venstre. Derfor er vi også glade for at budgettet
understøtter øget bosætning i både små-og mellemstore byer hele vejen rundt i vores kommune.
I fortsættelse af det kom der også et væsentligt løft til fritidsområdet med penge til renoveringer af
bla. Vestbjerg hallen og tidssvarende faciliteter i skipper området for både Chang og senior sport.
Og FOU pulje til vedligehold blev opgraderet. Det er et vigtigt signal at sende til vores mange
frivillige at de også er med til at bestemme over renoveringen af deres faciliteter. Vi fik også lidt
penge til at holde vores grønne områder for.
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På folkeskoledelen er vi klar over at Aalborgs skolevæsen er en dynamisk enhed som hele tiden er
i bevægelse sammen med det samfund som vi skal uddanne de unge mennesker til at overtage.
Ovenpå nogle hektiske år med at prøve den nye skolereform, er der områder vi ønsker at sætte
ind med ekstra ressourcer. Derfor er vi glade for at alle kunne samles om den fagdelte
undervisning som vi også nævnte til første behandlingen. Vi fik også en glad borgmesterkandidat
tilbage fra forhandlingerne, da der blev afsat midler til at komme i gang med en ny skole i
kommunen, nemlig i forbindelse med det fantastiske projekt på Stigsborg.

I respekt for at Kirsten Algren deltog i forhandlingerne som løsgænger inden hun blev endnu mere
begejstret for Venstre, end Per Clausen, og hun sad endda længere væk, og blev medlem af vores
gruppe, vil jeg nu redegøre for hvordan Kirsten oplevede budgetforliget.
Hun var meget tilfreds med at klippekortet blev sat til en ½ time efter hendes ønskes, til at øge
livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Så må man sparer et par klip op, hvis man
vil større ting, men det betyder at flere brugere kan komme i spild til øget livskvalitet.
Det har også vagt glæde hos Kirsten at der blev taget hånd om de udsatte og hjemløse med at der
bliver etableret 20 billige boliger. Samt at der sættes penge af til familier som har ondt i økonomien
og ikke kan give deres børn, kulturoplevelser. Nu får disse børn muligheden for at komme på et
klippekort, så de også får glæde af vores store kulturrigdom i byen.
Men man skulle jo kende Kirsten dårligt, hvis ikke der er lidt hun ikke er tilfreds med, hun ville jo
gerne ha haft fag uddannet køkkenpersonale på de 12 plejehjem hvor køkkenerne er blevet
genetableret eller renoveret.
Men nu kom hun i stedet med i Venstre, og det er jo næsten ligeså godt, som god mad.
Men den hurtig voksne by Aalborg blev absolut heller ikke snydt. Som jeg også fremlagde ved 1.
Behandlingen så får vi nu kikket på Nytorv og får kikket på noget bedre cykelparkering. I det hele
taget var det cykellist forbundets dag, den problematik som de pegede på da nogen af os var på
cykeltur i byen, blev imødekommet af
byrådet med penge til at få ryddet op i de farligste kryds og få en linje i hvilke virkemidler man
bruger i byen, så cykellisterne kan føle sig trykke når de kører i vores by.
Den pulje som vi bad om sidste år til nye legepladser i midtbyen blev udbygget, så vi kan sprede
det mere ud i vores store by, hvor børnefamilierne bliver flere og flere.
Vi havde også en god snak om den voksende skov af skilte som vi ser rundt om i byen, der er nu
afsat penge så vi kan få fulgt op på de regler vi hele tiden har haft, så man kan gå på fortovene
igen.
Vi var også glad for at vores brandvarme kulturinstitution Gigantium, nu får mulighed for at udvikle
en plan for at få kikket på, om ikke vi kan tilføje det sidste ben som man mangler for at blive helt
unik, nemlig et uddannelsesspor fra AAU på stedet, og så skal det fantastiske anlæg vel også ha
opdateret parkering og tilkørsels forhold.

Sidst men ikke mindst glædede det os at vi fik sat flere penge af til mental sundhed som hvis ikke
vi griber om problemerne bliver den nye Folke sydom, heldigvis har vi så gode resultater med
behandlingen at vi ved at pengene er godt investeret.
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Vi fik næsten opfyldt alle de ting vi nævnte til 1. Behandling, derud over var der mange gode
forslag fra kolleger som vi med glæde støtter, som de konservatives forslag om penge til
iværksættere.
Der er selvfølgelig også ting som ikke var så rare at lægge ryg til, flere penge til øko-Ø kommer
nok til at koste nogle psykologtimer til Jan og LP, men det er jo priser for store forlig.
Inden det hele bliver halleluja, og Morten Kock stemningen ligger sig over byrådet, så lad mig
nævne de truende skyer som jeg også nævnte i min tale til første behandlingen.
Vi står over for nogle voldsomme udfordringer næste år, udløb af de 98,5 mio. i El penge, ny
udligningsreform som vi ikke kender omfanget af, og stadigvæk holdes vi oppe af regeringens
bidrag til styrkelse af kommunens likviditet på de 196,5 mio. En kæmpe regning som ligger og
venter på at blive løst af den nye borgmester i 2018, vi har slet ikke fået tingene løst i dette budget,
og borgmesterens manglende fokus på 2019 og overslagsårene kan man selvfølgelig tolke sådan,
at han godt ved at det ikke bliver ham der skal løse problemet men hans efterfølger. Vi må så håbe
at der ikke bliver for mange udskiftninger i det nye byråd, for så bliver det virkelig en hård start for
de ”nye” til næste års budgetforhandlinger.
Men det er næste års budget, nu har vi forlig om 2018 og jeg vil gerne takke borgmesteren for
hans imødekommenhed overfor Venstre, vi følte os godt behandlet hele dagen både hvad angik
forhandling men også fortæring, det er jo den eneste dag om året hvor der er slikskål på bordet til
møder.
Tak til kollegerne i byrådet for god proces, godt modspil, og en god forhandling.
Tak til embedsmænd og kvinder i alle forvaltninger for fint materiale. Og til borgerne for gode
spørgsmål og input, som gør at vi kan holde fokus.

Tak for ordet
Mads Sølver Pedersen
Gruppeformand Venstre

Det talte ord er det gældende

