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Socialdemokratiets ordførertale  

Ved 1. behandling af budget 2022-2025 

v/Anders Winnerskjold, politisk ordfører (S) 

(Det talte ord gælder) 

 
Når vi ser på Aarhus – hvad er det så, der springer os i øjnene? 

 

Er det vores berigende museer og kulturhuse? Vores grønne åndehuller? Vores 

verdensklasse uddannelsesinstitutioner? Eller er det måske vores farverige 

byliv? 

 

For os i Socialdemokratiet er det alt dét og mere til – men allerklarest står dét, 

som binder vores by sammen: Fællesskabet.  

 

For ligesom at én person ikke kan fløjte en hel symfoni uden hjælp fra sit 

orkester - så kan Aarhus Kommune heller ikke bestå uden det store fællesskab. 

Så simpelt er det. 

 

For i Aarhus vil vi hinanden. Vi vil det fælles bedste. Det kan man kende os på.   

 

Og i Socialdemokratiet sætter vi barren højt for den udvikling, vi ønsker for hele 

kommunen. Altid med det store fællesskab som kerne.  

 

Vi er fælles om, at vi kommer i mål med vores grønne omstilling, så vi kan give 

Aarhus videre til kommende generationer.  
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Vi er fælles om at sikre, at man kan leve et godt liv i Aarhus, uanset hvad man 

kommer fra og med. 

 

Vi er fælles om, at Aarhus skal være et trygt sted at vokse op, leve sit liv og give 

det videre.  

 

På den måde er fællesskabet en helt uundværlig del af Aarhus’ DNA, og derfor 

skal det også kunne mærkes på vores politik. 

 

BÆREDYGTIGHED	

 

Vi skal derfor både tænke kortsigtet og langsigtet, når vi udvikler Aarhus 

Kommune. 

 

Det er afgørende, at vores perspektiver ser langt ind i fremtiden – men også, at 

vi tager livtag med de udfordringer, der er lige foran os.  

 

Det gælder på miljø- og klimaområdet, hvor vi fortsat skal investere i den grønne 

omstilling. Vi – de generationer, der er repræsenteret her i salen i dag – er blevet 

betroet tilliden og muligheden for at forme den kommune, der har formet os.   

 

Det er en mulighed, der fører et ansvar med sig, og som vi skal forvalte, så de 

næste generationer også får en grøn og sund by at leve i.  

 

Det er derfor, Aarhus skal være CO2-neutral i 2030. Det er en målsætning, vi er 

godt i gang med, og de konkrete tiltag for de næste etaper er rullet ud.  
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Samtidig ønsker vi mere skov og natur i Aarhus. Vores mål er at øge 

biodiversiteten, forbedre havmiljøet i Aarhus Bugtem skabe flere grønne 

kiler/korridorer og mere grønt i byen – men de grønne ambitioner kræver 

stadig stålsatte, bæredygtige prioriteringer i budgetaftalerne.  Det står vi vagt 

om i Socialdemokratiet.  

 

På samme tid er socialområdet også en topprioritet for os ved de forestående 

budgetforhandlinger.  

 

Ofte så er det vores sårbare medborgere, der ikke altid har muligheden eller 

ressourcerne til at råbe op, og derfor er det også vores opgave, at socialområdet 

ikke overses i budgetforhandlingerne – men i stedet bliver et markant fokus igen 

i år.   

 

Men som med klima- og naturplaner kræver det prioritering og finansiering for 

at sikre, at socialområdet som helhed netop bliver bæredygtigt – både nu og her 

og ind i fremtiden. I Socialdemokratiet ønsker vi, at budgetforliget kommer til at 

gøre en forskel for de mest udsatte og sårbare borgere. 

 

Bæredygtighed er med andre ord ikke kun et spørgsmål om grønne initiativer og 

holdbare løsninger. Det er også i høj grad et spørgsmål om at sikre den rigtige 

balance for vores alles velfærd.  

 

VI	ER	HINANDENS	FORUDSÆTNINGER	

 

Derfor skal vi tænke i helheder i vores kommune. Helheder, hvor der både er 

blik for de store rammer, men også for den enkelte borger.  
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Derfor skal årets budgetforhandlinger også handle om, vores ældre medborgere. 

Det er generationerne før os, der har lagt fundamentet til det Aarhus, vi elsker. 

Vi står alle sammen på skuldrene af dem – og derfor er det også en klar selvfølge, 

at ældreplejen i hele vores kommune skal have trygheden, tilliden og 

værdigheden, som de bærende søjler. 

 

Dem, der har brug for pleje, skylder vi en ældreomsorg, hvor både personale, 

pårørende, og de ældre selv føler sig hjemme.  

 

På den måde er velfærdsområderne heller ikke så forskellige, som de 

sommetider bliver gjort til. De er hinandens forudsætninger. 

 

For mod en histories slutning trækkes som oftest tråde tilbage til der, hvor den 

startede.  

 

Derfor betyder vores tidlige indsatser i daginstitutionerne og trivslen i 

folkeskolen meget for, hvad det er for en fremtid ikke bare vi, men også vores 

børn – og deres børn – ser ind i.  

 

Vel at mærke både, når det gælder de store rammer – og den enkelte borger.  

 

Vi skal lykkes med at favne alle børn – allerede fra de er helt små.  

 

I Socialdemokratiet er vi her særligt opmærksomme på de mange børn, som 

henvises til specialtilbud. Her har vi en særlig forpligtelse og opgave for at 
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hjælpe både børn, unge, forældre og skolerne, så endnu flere børn lykkedes på 

den lange bane. 

 

For børn er små mennesker, og mennesker er forskellige. Og uanset alder, 

udgangspunkt eller udfordringer skal Aarhus være en god kommune at vokse op 

og gå i skole i. I Aarhus skal de store passe på de små. 

 

FÆLLESSKABET	FORPLIGTER	

Hvis det var gået nogens næse forbi, så er en af overskrifterne for denne tale: 

Fællesskab. Men der er et fællesskab, som jeg endnu ikke har nævnt. Nemlig det 

store arbejdsfællesskab. I Socialdemokratiet mener vi, at vi skal udnytte den 

gunstige økonomiske situation Danmark er i, til at flytte langt flere ind på 

arbejdsmarkedet. Det gælder alle som er udenfor arbejdsmarkedet, men vi er 

særligt opmærksomme på langtidsledige dimittender og borgere med anden 

etnisk baggrund, som aldrig rigtigt er blevet en del af vores fællesskab.  

 

Vores virksomheder skriger på arbejdskraft lige nu, og derfor skal vi gøre alt, 

hvad vi kan for at flytte flere fra overførsler til jobs. Samtidig er vi 

Socialdemokrater også optaget af, at vi får brug for rigtige mange 

velfærdsmedarbejdere de kommende år – hænder som er forudsætningen for en 

tryg barndom, ungdom og alderdom.  

 

Med andre ord: Vores fantastiske samfund hviler på, at vi alle bidrager, gør vores 

pligt og derefter kræver vores ret. Men i den rækkefølge. For 

arbejdsfællesskabet er forudsætningen for, at vi kan realisere vores andre 

politiske visioner. 
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AFSLUTNING/FÆLLESSKAB	

 

Det hele handler således om, at Aarhus skal være en god by for alle – en by og en 

kommune hvor vi værner om det, der binder os sammen. 

 

Ikke kun lige nu – men også i fremtiden. Og intet afsæt er stærkere end 

fællesskabet.  

 

I Socialdemokratiet vil vi sætte en bæredygtig retning for Aarhus. En retning, der 

skal styrke velfærden og sikre os en grønnere fremtid. 

 

Derfor appellerer vi også til, at byrådets partier vil påtage sig det ansvar at 

forhandle et ansvarligt og fremadskuende budget på plads. 

 

Vi ser frem til de forestående budgetforhandlinger med alle partier.  


