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• Udskudte konfirmationer, nonfirmationer og bryllupper 
afholdes i disse måneder. 
 

• Lykønskninger og glæde har fyldt forsamlingshuse, 
festlokaler og private hjem. 
 

• Gæsterne har holdt tale om ønsker, visioner og måske 
endda ambitioner for den unges fremtid eller 
ægteparrets samliv. 
 

• På det punkt ligner gæsterne til festerne os politikere 
her i salen.  
 

• Vi er nemlig også gode til at have visioner og 
ambitioner – ikke for konfirmanderne og ægteparrene 
- men for borgerne i Aarhus: 
 
o En god by for alle 

 
o ’Mindre system. Mere borger’ 

 
o Samskabelse om velfærd 

 

• For blot at nævne et par stykker. 
 

• Men flotte ord og hensigtserklæringer er ikke nok.  
 

• Både konfirmander, ægtepar og politikere skal 
omsætte deres ambitioner i handlinger. Ellers bliver 
det til tomme ord. 
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• Til konfirmationer og bryllupper holdes festen på én 
dag, og gaverne gives på én dag. Her skal der være en 
stor forskel i det politiske.  

 

• “Det er valgår, så er det vel nu i deler de store gaver 
ud, og så kommer den store sparerunde næste år?” 
 

• Det spørgsmål møder jeg jævnligt. Og sådan har det 
da også været tidligere i både Aarhus og mange andre 
kommuner. 
 

• Men det er enormt skidt for de borgere og 
medarbejdere, der bliver udsat for sparerunderne. Det 
giver lang tid med utryghed omkring hvilke kollegaer 
der ikke længere skal være der.  
 

• Hjælpen til den ældre på plejehjem bliver mindre og 
det bliver pludselig nye medarbejdere der kommer i 
hjemmet. Sårbare børn oplever pludselige forandringer 
der ændrer de trygge rammer. Meget arbejdsglæde og 
tryghed vendes til utryghed og fokus på besparelser.  
 

• I de store sparerunder er der næsten altid de mest 
sårbare der er taberne. 
 

• Derfor er vores budskab i SF helt klart, at med det 
budget, vi lige nu arbejder på at lande, skal der ikke 
opfindes alle mulige nye usynlige sparemekanismer 
med underlige DJØF-navne som omprioriteringsbidrag, 
stop for løn og prisfremskrivning, innovationspulje og 
fællesbidrag. 
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• I SF sætter vi handling bag ordene. Vores tilgang til 
budgetforhandlingerne er derfor helt klar. 
 

• Vi vil have fokus på det nære – Vi skal sætte farten 
ned og få mere ”ro på” i det aarhusianske 
velfærdssamfund.  
 

• Til konfirmationer og bryllupper er der flødeskum, til 
budgetforhandlinger skal der være rugbrød - måske 
med makrel, en stribe mayo og agurkeskiver. 
 

• I SF synes vi det tegner godt med det udspil 
borgmesteren er kommet med. Lige nu tegner det til 
et rødt forlig, som måske et eller to af de blå partier 
kan se sig ind i. 
 

• Vi ved at det kommer til at kræve vedholdenhed at 
sikre at langt størstedelen af budgetudvidelserne 
kommer til at gavne børn, ældre og socialt udsatte. 
 

• Vi vil gøre vores bedste for at stå distancen.  
 
 

• I budgetforslaget er der tre store investeringer. 
Investeringer der matcher med den retning, som vi 
gerne vil gå.  
 

• Et løft til folkeskolerne for at imødegå skolernes 
udgifter til specialundervisning.  
 

• Et løft til socialområdet der også er under et voldsomt 
økonomisk pres. 
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• Og endeligt et løft til ældreområdet, hvor der er behov 
for flere hænder til at løfte opgaverne. 
 

• Når det er sagt, er der mange ting, som vi savner. Vi 
vil gerne gå videre med yderligere skattestigninger.  
 

• Det er altså et kæmpe paradox at vi har stigende 
privat velfærd for det store flertal og meget stramme 
kommunale budgetter på den anden side. 

 

 

• Vi vil generelt kæmpe for forslag der skaber ro og 
sikkerhed og sætter farten ned i samfundet.  

 

• For SF er den lokale folkeskole grundlæggende og 
afgørende for fællesskabet.  
 

• Men vores skoler er under pres. Klasserne er godt 
fyldte og udgifter til specialundervisning vokser. 

 

• Vi skal i det hele taget have fokus på at sikre børns 
trivsel og igangsætte initiativer der kan mindske 
psykisk sårbarhed blandt børn. Trivselssamtaler 
Familiegrupper, cool kids oma. skal fylde mere i 
værktøjskassen. 
 
 
 

• I SF ønsker vi, at børnene skal trives, lære og udvikle 
sig i en stærk lokal folkeskole med brede 
børnefællesskaber. 
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• Derfor skal der også være færre børn i klasserne, flere 
to-voksenordninger, og et bedre indeklima. Så lærerne 
og pædagogerne har tid til at hjælpe børnene. Både 
med at løse konflikter og med at lære regneregler og 
stavning. 

 

• I SF ønsker vi også at styrke det tidlige 
børnefælleskab fra børnene starter i dagtilbud.   
 

• Vi ønsker, at børnene går i dagtilbud tæt på deres 
hjem.  
 

• Når børnene går i dagtilbud lokalt, styrker det forældre 
og børns forankring i lokalområdet.  

 

• Samtidig skaber det mere ro for de børnefamilier, der i 
dag skal køre langt for at aflevere deres børn. Der skal 
ro på. Og være mindre morgenstress. 
 

• Det er en god investering i børnefamiliernes 
hverdagstrivsel. 

 

 

• Ambitionen om mange flere uddannede medarbejdere 
i de aarhusianske dagtilbud betyder, at manglen på 
medarbejdere bliver øget markant. 
 

• Vi skal derfor skaffe flere uddannede pædagogiske 
medarbejdere. For fagligt dygtige, engagerede og ikke 
mindst veluddannede medarbejdere er afgørende i 
hverdagen. 

 



SF’s budgettale til B2022 ved Jan Ravn Christensen, gruppeformand 

6 
 

• Aarhus er en mangfoldig by. 
 

• Ca. en femtedel af alle børn og unge i Aarhus har fx 
dansk som andetsprog.  
 

• Ved skolestart har mere end 60 procent af børn med 
dansk som andetsprog fortsat brug for sprogstøtte.  

 

• I den gennemførte analyse af DSA-området er der 
flere anbefalinger til, hvordan vi lykkes bedre med at 
hjælpe disse børn.  

 

• Vi vil arbejde for en særlig og målrettet pædagogisk 
indsats, differentieret basisundervisning af nyankomne 
elever – og et samarbejde mellem boligforeninger, 
fritidsområdet og kommunen.  

 

• Et andet område, hvor vi vil indfri ambitionerne - er 
for de unge, der har brug for et 10. klassestilbud.  
 

• 10. klasse skal pege tydeligt frem mod 
ungdomsuddannelse og beskæftigelse.  
 

• SF ønsker – sammen med flere andre partier – at 
samle den kommunal 10. kl. til et godt tilbud i et 
samlet undervisnings- og ungdomsmiljø. 
 
 

• På ældreområdet ser vi et stort behov for både at 
tiltrække nye medarbejdere og give nuværende 
medarbejdere lyst og mulighed for at blive lidt 
længere. På den måde skal vi løfte opgaven med 
fremadrettet at sikre kloge hænder i ældreplejen. 
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• Vi har også en ambition om, at det skal være 

nemmere at få en plejebolig, så flere kan flytte ind 
inden de bliver alt for svage. 

 

 

• Bostederne for voksne med handicaps har været og er 
forsat under pres med dalende kvalitet, der påvirker 
livskvaliteten for borgerne og trivslen hos 
medarbejdere og ledelse. Der er behov for flere 
uddannede pædagoger, flere ansatte og bedre vilkår 
for lederne for at få vendt skuden. Vi ser gerne at der 
prioriteres endnu flere ressourcer end der allerede nu 
ligger i budgetforslaget. 
 

• Socialpsykiatrien er også under økonomisk pres. Der 
er bl.a. behov for flere pladser og for hurtig og intensiv 
bostøtte for at vi kan lykkes bedre. 
 
 

• På beskæftigelsesområdet vil vi gerne slå et slag på 
vegne af unge der er ramt af arbejdsløshed. Øget brug 
af rotationsordninger og ordninger hvor ældre 
medarbejdere kan gå ned i tid og give plads til flere 
unge er en del af de løsninger vi ser for os. 
 
 

• Foreningslivet lider fortsat ovenpå corona. Vi vil gerne 
sikre at flere unge kan få gavn af muligheden for 
fritidspas, så de kan deltage i de stærke fællesskaber 
der er i foreningslivet. 
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• Som noget nyt vil vi gerne supplere med et kulturpas, 
som giver familier med små indkomster adgang til at 
bruge det mangfoldige kulturliv i Aarhus. 
 
 

• Med dette budget vil vi også varsle endnu et skifte i 
ambitionsniveau for arbejdet for at bekæmpe 
klimaudfordringerne og for at sikre langt mere vild 
natur i Aarhus.  
 

• Der er fuldt skrald på alt fra udvidelser af veje, 
opførelser af kæmpe vartegn, til nye tunneller i 
Aarhus. Dette på trods af at vi med den nylige rapport 
fra FNs klimapanel igen bliver mindet om, at 
udfordringerne er massive og der skal handling til. NU! 
 

• For SF er det vigtigt, at der vi finder økonomiske 
midler til udvikling af nye ideer og tiltag i klimafonden, 
styrkelse af den kollektive trafik, udfasning af 
biomasse og indfasning af nye teknologier og langt 
flere sammenhængende cykelstier.  
 

• Cyklisme er i vækst i Aarhus – men vi har stadig 
mange etaper foran os, før vi for alvor bliver en stærk 
cykelby. 
 

 
• Det seneste halve års tid har vist at byrådet bredt set 

har ambitioner for naturen i Aarhus – og selvom vi 
ikke er 100% enige om virkemidlerne er der et solidt 
grundlag for, at vi i fællesskab i dette budget kan tage 
store skridt henimod at sikre et mere grønt og blåt 
Aarhus. 
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• Hvis nogen skulle være i tvivl, tænker jeg ikke på 
stemmer til Konservative og Venstre til 
kommunalvalget, men på sammenhængende 
naturkorridorer og nye naturområder. 
 

• Naturen skal i højere grad have plads til at eksistere 
på egne præmisser. Der er brug for penge til at 
opkøbe jord og understøtte mageskifter, som kan 
understøtte mere vild natur som sagtens kan nydes af 
mennesker i stor stil, samtidigt med at den stortrives.  
 

• Det vil være en mærkesag for os i SF. 
 

• Nærheden til fantastisk natur er et af de vigtigste 
varemærker for Aarhus – og når indsatserne samtidigt 
gavner biodiversitet og klimaindsatser er der ikke så 
meget at betænke sig på. 
 
 

• Vi skal sætte farten ned og få mere ”ro på” i det 
aarhusianske velfærdssamfund.” 


