
Budget tale 2021 

Indledning 

Vi vedtog tidligere i år vi at arbejde ud fra Aarhus Kompasset og derfor bør vores budget 

reflektere fremtidens prioriteringer med – hvad skaber værdi, for borger og for vores 

erhvervsliv, som er dem der skaber grundlaget for vores velfærd  

Et kompas er ikke kun vejledende, men også en måde at sætte pejling på. For 

Konservative er udgangspunktet med dette budget at hjælpe borgerne og 

virksomhederne i kommunen - og selvom vi har forskellige standpunkter for hvordan vi 

gør det, så er det vores tro og håb, at vi sammen får sat kursen for Aarhus de kommende 

år, men gode forhandlinger og med en god tone og gode samtaler på tværs af partierne, 

de mange gode forslag fra alle partier vidner om stor lyst til at gøre en forskel for vores 

by.  

Grønne områder 

Nogle af jer har måske været med på orienteringsløb før, hvor man netop skal ud i 

ukendt terræn og mødes på forskellige områder. Dette sker ofte i naturen og i de grønne 

områder vi har i kommunen, det kan være områder hvor borgerne selv kan være med til 

at udpege hvor biodiversiteten kan styrkes eller et område der som en del af 

klimaindsatsen bliver mere grønt og blåt.  Vi har et ansvar for, at den næste generation 

kan gå på opdagelse i det grønne og derfor har vi ønsket en grøn rekreativ fond, som 

skal hjælpe med at sikre grønne åndehuller. Der skal være frodigt i vores kommune, så vi 

kan mødes ude i det grønne med hinanden. Naturen kan noget særligt og der er mange 

fællesskaber, at finde ude i det fri. Fællesskaber som kan hjælpe mod ensomhed og skabe 

bæredygtige relationer. Skovbrugerråd er en måde at skabe fællesskaber til anvendelse af 

vores skove, et råd hvor brugerne er den drivende part i hvordan skovene bruges, så der 

bliver plads til alle 

Veje og gader 

På orienteringsløb får man også et kort. Kigger man på kortet over kommunen er der sket 

mange forandringer de seneste år. Det gælder om at komme hele vejen rundt, både 

nord, syd, øst og vest, - når vi laver planer for kommunen og ikke kun have fokus på 



midtbyen. Den grønne ring omkring Aarhus by har sin egen diversitet, med lokale 

fællesskaber og mødesteder. Der er gode råd at hente i de lokale fællesskaber og derfor 

vil vi gerne inddrage dem mere, Fællesrådene skal styrkes så de kan blive en mere aktiv 

partudviklingen af deres by, og derigennem være med til at skabe gode rammer for 

netop deres unikke område.  

Vi kan også se at byen vokser og vi skal finde nye måder at bevæge os på, når vi går i 

gang. Her har vi ønsket en række tiltag, som skal gøre trafikken og færdslen nemmere. Vi 

ønsker:  

• Bedre fremkommelighed med udvidelsen af Værkmestergade,  

• Udvidelse til 4 sporet Bering/Bedervej, 

• Servicestandarter for trafikken i den grønne ring, så man ved hvad der kan 

forventes når man flytter ud i det grønne omkring byen 

• Trygge forhold for skolebørn og deres forældre bl a med en rundkørsel ved 

Holmstrupgårdvej, 

• Nemmere og bedre adgang til rekreative områder, ved Helenelyst og med en 

cykelsti til Ajstrup Strand – det må gerne være nemt at vælge naturen til.  

Idræt 

Vi skal gå raskt til, når vi sætter mål for fremtiden og det kræver god form. Både fysisk og 

mentalt. Motion er en vigtig del af et sundt liv og derfor skal vi sikre, at vores skoler har 

mulighed for at give denne læring videre.  

Vi skal sikre, at der er idrætsfaciliteter nok og vi gør dem tilgængelige for flere borgere, 

samt hjælpe de frivillige og foreninger til at gøre det som de er bedst til, at være frivillige 

- og ikke bruge tiden på at finde rundt i kommunale forvaltninger.  

Åbningstiderne i svømmehallerne en udvidelse af timerne hvor svømmehallen kan bruges 

er både godt for sundheden og en mere bæredygtig anvendelse af de lokationer vi 

allerede har. 

Et idrætscenter i Solbjerg er der behov for og en styrkelse af den hårdt trængte is sport i 

Aarhus til nye og bedre faciliteter. Vi ønsker os generelt flere idrætsfaciliteter så alle mand 

kan komme på dæk og få gang i den motion, der passer den enkelte. 



Men nogle gange kan man også miste pusten. Livet er ikke lige let for alle og et godt 

mentalt helbred er lige så vigtigt, som en sund krop. Derfor skal vi give vores børn og 

unge de bedste vilkår, for at være rustet til de slag, som livet giver. Det er vigtigt at forstå 

sig selv og bede om hjælp, når man kommer ud af kurs. Vi ønsker støtte til åndehuller, 

hvor man kan få vejret og blive hjulpet videre. Headspace er et godt tilbud, der også skal 

tilbydes vores unge borger i fremtiden. Derudover har vi fremsat forslag omkring støtte til 

sent udredte autister og krisehjælp til forældre, som har mistet et barn. Alle har de brug 

for en hånd til at komme videre og få en god start på resten af livet. 

Mennesket i kommunen 

For livet er en rejse og mødet med kommunen sker i alle livets faser. Skolerne oplever 

flere børn, som har brug for specialstøtte for at stå stærkere. At holde balancen kan være 

vanskeligt, når der er vigtige behov hele vejen rundt om folkeskolen. Vi oplever der er 

flere og flere børn, som har brug for støtte, og de får heldigvis fokus i hverdagen så de 

kan holde balancen, men hvad med økonomien, kan den også holde balancen. Det er 

svært for skolerne og for Konservative er det et fokus punkt, at vi finder den rette balance 

så de elever der har brug for hjælp, får den støtte de skal have, men at vi også holder 

fokus på at de øvrige elever. 

Vi skal støtte, at børn og unge har mulighed for at være en del af fællesskabet, samtidig 

med at de får den uddannelse eller viden, som kan hjælpe dem på vej senere i livet.  

 Der er stor forskel på, hvilken vej de vælger at gå og hvor de kommer fra. 

Daghøjskolerne og deres tilbud er mere relevante end nogensinde før, efter en lang krise, 

som har udfordret os mentalt og har spændet ben for manges udvikling og start på 

arbejdsmarkedet. Vi mangler arbejdskraft og vi har borgere, som gerne vil være en del af 

samfundet, men som har brug for en specialiseret, lokal, individuel indsats for at komme 

på banen. Derfor mener vi også at Kompetencehuset/ Daghøjskolerne i Aarhus skal 

støttes, for at kunne give alle unge en mulighed, på samme vilkår, som vi har gjort før i 

tiden med disse samarbejdspartnere. 

For vi har alle noget at byde på, når vi får de rette rammer at arbejde indenfor. Det kan 

være gennem vores arbejde eller vores væsen. Vi skal møde folk hvor de er og lytte til 



dem, i stedet for at komme dem i kasser eller feje dem af vejen, når der ikke er tid. Det 

kræver sit menneske at gøre det hver dag, men der er personer, som har den indsigt og 

forståelse det kræver at møde de borgere, som skal have støtten for at kunne leve det liv 

de har det bedst i. Bostederne har længe manglet personale nok med den faglige viden 

til at kunne støtte beboerne og bane vejen for en god tilværelse, og en klar og tydelige 

ledelse til at navigere i samme retning.  

Et godt sted at komme hjem til, hvor man befinder sig godt, øger livskvaliteten – det 

gælder også for plejehjem, hvor vi ønsker mere kunst og kultur for beboerne, ikke kun 

som underholdning men også som aktive deltager. Fysikken kan være en udfordring for 

beboerne på et plejehjem og derfor bør der gøres en indsats for at bringe oplevelserne 

ind i stuerne. Livet er kort, men kunsten er lang.  

 

Der skal være ro og rum til fællesskaber, familie og tryghed i den sidste tid. Må man 

forlade sit hjem, fordi plejebehovet er blevet for stort, skal man ikke sidde udmattet på et 

plejehjem omringet af flyttekasser, for den korte tid man har tilbage. Hvilepladser giver 

netop freden til samværet med familien eller vennerne og derfor mener vi, at der skal 

kunne findes plads til en værdig afslutning på livet. Vi skal hjælpe og være hos dødende 

og familien.  

Borgere der har levet et liv som hjemløs, på forsorgshjem, i skæveboliger- har også brug 

for denne tryghed og ro i deres livs efterår, det kan være svært at passe ind i et ordinært 

plejehjem. Alle borger i Aarhus har brug gode ramme når plejebehovet er stort, det er 

ikke kun forbeholdt de udvalgte.  

Vi har allerede god erfaring med Pitstop, som tilbyder socialt udsatte et kortvarigt ophold 

på 2-3 uger for at restituere sig, men vi mener der skal mere til, vi skal sikre at Pitstop har 

feltrationerne til styrke deres ”gæster” så de bedre kan stå imod den søgang de givet 

vender tilbage til. 

Kultur 

Når vi bevæger os ud på denne rejse med kompasset i hånden, så skal vi også sørge for 

at pakke en ordentlig rygsæk. Den skal fyldes med værdier og kultur hjemmefra, så man 



ved hvorfra sin verden går og hvad man er grundet af. Der skal samles på oplevelser, 

kunst, kultur, idræt, fællesskaber og dannelse.  

Den rygsæk skal bæres helt fra skolealderen og forbeholdt alle i Aarhus. Vi ønsker en 

pakkeliste for vores skolebørn, så vi ved hvad der skal i rygsækken.  

Vi ønsker en kulturpulje til at hjælpe kommunens mange gode kulturinitiativer på vej, så vi 

kan få nye perspektiver på hvad livet er for noget.  

Vi skal derfor også styrke vores lokalbiblioteker. De er ikke kun et samlingspunkt for 

beboerne i lokalområdet, men et center for dannelse. Hver bog er en lille verden i sig selv 

og det er gennem fortællingerne, at vi får nye perspektiver på livet og bliver klogere på 

os selv. 

Ungdommen rejser meget rundt, de oplever nye kultur og bliver udfordret på hvem de 

er. Men lokalt skal de også møde kulturen og kunsten. Det kan de allerede i Aarhus, som 

har mange historiske bygninger, der indgår i fortællingen om byens udvikling. SAVE 

registreringerne skal vi styrke, så vi kan bevare og udvikle byen i respekt for, at vi bliver 

flere, men med historien om hvem vi var, en by ved åens munding, som en del af den 

udvikling.  

De unge vil måske hellere noget mere digitalt, selvom det kan være svært at navigere i 

den store verden bag skærmen. FilmX er et initiativ, som skal hjælpe de unge med at 

finde rundt i alle de informationer de modtager hver dag og hvordan man opfører sig 

ansvarlig i den digitale verden.  

Kulturelle fællesskaber er blevet meget mere end sport, friluft, politik og bogklubber. Der 

er små fællesskaber, som ikke helt passer ind i de gængse organisationer. Ungekulturen 

skal være et samlingssted for denne gruppe, alle har brug for et fællesskab. En hjælpende 

hånd, økonomisk, kan støtte de små, så de kan spille med nogen som er større.  

 

Når vi taler om en dansk kulturrygsæk, så er det jo fordi vi godt ved, at udlændinge 

kommer med nogle andre ting i bagagen. Det kan være spændende kultur og gribende 

fortællinger, men det kan også være ting som de helst ikke vil dele. Eller ikke må dele. For 

selvom vi bærer vores kulturrygsække med over landegrænser, så kan vi ikke leve af vores 



oprindelige kultur alene. Der skal nye ting i posen og den skal måske også rystes lidt, for 

at vi kan være en del af det fællesskab vi befinder os i. Men når nogen holder på dine ting 

og bestemmer hvad der må komme i rygsækken, så har man godt føle det lidt som om 

man er strandet på en øde ø.  

Ingen mand er en ø – og det er ingen kvinde heller. Negativ social kontrol mod kvinder er 

et problem, ikke bare fordi de aldrig bliver en del af det danske samfund, men også fordi 

de er bundet i en kultur, der afskærer dem fra samfundet. De skal være fri til at gå deres 

egne veje og give den frihed videre til deres døtre. De skal kunne lære sproget, så de selv 

kan fortælle deres historier og vise os, hvad de har medbragt i rygsækken. Sproget er ikke 

kun en måde at kommunikere på, det er også integration. Vi ønsker at sprog og arbejde 

går hånd i hånd, og indtil der er et job ønsker vi at sprogundervisning og uddannelse 

inden for de områder hvor vi mangler arbejdskraft går hånd i hånd.  

Tryghed har vi alle brug for, også i det offentlige rum. En debat vi ikke kun har i Aarhus 

men på landsplan – hvordan kan vi skabe tryghed, i parkerne, på Aarhus Ø og andre 

steder hvor de sociale spilleregler ikke er lige klare for alle. Tryghedsvagter er et bud på 

hvordan vi kan skabe den tryghed i det offentlige rum, som vi alle har krav på.   

Aarhus skal have en ny retning i erhvervspolitikken som sikrer Vækst og arbejdspladser i 

styrket samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelser og kommune. 

Det konservative folkeparti har stillet forslag om en ny retning i erhvervspolitikken i Aarhus 

kommune. Med afsæt i, - at et velfungerende erhvervsliv er forudsætningen for vores 

velfærdssamfund, og i at Aarhus Kompasset gælder for alle borgere, både dem med Cpr. 

nr. og dem med Cvr. nr., vi har konkrete forslag til et styrket samarbejde mellem 

kommune, erhvervsliv og uddannelser. 

 

Vores Erhvervspolitik i Aarhus Kommune skal fungere, som en strategisk ramme for 

erhvervsudviklingen, og skal, i sammenhæng med erhvervsplanen, kunne sætte retningen 

med klare sømærker for konkrete initiativer og effektmål 



Et nyt erhvervsudvalg skal have et mere operationelt fokus på at synkronisere 

beskæftigelsesindsatsen med handleplaner, prioriteter, effektmål og opfølgning af 

erhvervsplanen.  

Vi ønsker fokus på grønne løsninger og eksport af klimateknologi med påvirkning af og 

kobling til national strategi, samt “Aarhus omstiller” 

Øget OPP-samarbejde. om bl.a. innovation og teknologispring på kommunernes 

kerneopgaver, vi skal være SMART AARHUS   

Vi ønsker at måle os med de bedste europæiske byer, Aarhus skal være Nordens bedste 

domicil by og iværksætterhovedstad.  Kravspecifikation og benchmarking til og inspiration 

fra andre større europæiske byer og regioner bliver vores plejemærke  

Infrastruktur og transport. Den kollektive trafiks betydning for det aarhusianske erhvervs- 

og uddannelsesliv er af afgørende betydning, og der inviteres til et tættere samarbejde 

om den kollektive trafik, serviceniveauer. 

Styrket dialog mellem politikere, embedsværk, erhvervsliv og uddannelser med afsæt i 

Aarhuskompassets målsætning om at gå nye veje i dialog og samarbejde med borgere 

og virksomheder 

Etablering af Erhvervskoordinator funktion specielt for de små og mellemstore 

virksomheder (SMV’er), med inspiration fra Skanderborgs resultater 

Reform af skatter, afgifter og gebyrer der hæmmer konkurrenceevnen for vore 

virksomheder. 

Det vil kræve at vi roer i samme retning, og sammen sætter en retning for et godt 

erhvervsliv i Aarhus kommune.  

 

Afslutning 

At rejse er at leve og politik handler om valgene i livet. Både dem vi selv skal tage og dem 

vi tager for andre. 



Politikere har et særligt ansvar, fordi vi netop er valgt til at træffe valg for andre. 

Menneske har sin egen rejse og selvom det er vores ansvar at lægge vejen, så skal den 

ikke være fyldt med barrierer eller blokader, den skal være fyldt med muligheder for at 

tage den rigtige vej for den enkelte.  

Når vi kommer til vejs ende i forhandlingerne, så skal vi nemlig huske, at det ikke bare er 

borgeren i centrum – det er også borgerens rejse på den lange bane. 

Tak for ordet, vi ser frem til gode forhandlinger  

 


