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1. behandling af budgettet – Dansk Folkepartis 
budgettale 2021 den 15. september 2021  
 

I Dansk Folkeparti har vi en forhåbning om, at dette års 
budgetforhandlinger kommer til at stå i de ældres og 
handicappede tegn. 
 
Ældreplejen fik tilført en del midler ved sidste budgetforlig 
takket være Dansk Folkeparti. Men ældreområdet har været et 
overset område i mange år, det afspejles i den økonomi, som 
der er til rådighed til at skabe den nødvendige pleje og omsorg, 
som tilbydes vores ældre. 
Til trods for de ekstra midler, som området fik sidste år, halter 
området bagud. Der bliver flere og flere ældre medborgere og 
skal vi kunne se både dem og os selv i øjnene, skal der endnu 
flere midler til.  
Det må efterhånden stå klart for enhver, at der er færre og 
færre penge pr. ældre år efter år. Det kan mærkes derude. Der 
er stadig behov for et stort løft – det kan vi ikke blive ved med 
at trække ud, det skal ske over de næste år.  
 
Derfor har vi igen i år fra Dansk Folkepartis side, stillet med 10 
budgetforslag med ønsker for omkring 55 mio. kr. alene til 
ældreområdet. Vi ser kun de 55 mio. kr. som et skridt i den 
rigtige retning. Slet ikke nok hvis vores ældrepleje skal have det 
løft som mange påpeger som nødvendig. Det er jo værd at 
huske på, at der i de seneste 10 år er sparet 300 mio. kr. alene 
på ældreområdet i Århus. Vi håber selvfølgelig at andre partier 
vil være med til at finde endnu flere penge til ældreområdet.  
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Vi peger i vores budgetforslag på prioriteringer af forskellige 
størrelse, men fælles for dem alle er, at de vil bidrage til at 
skabe en ældrepleje, hvor omsorg og nærvær er 
udgangspunktet.                                                                             
Århus Byråd har barberet økonomien på ældreområdet så langt 
ned, at der i dag simpelthen ikke er tid og plads til at yde den 
nødvendige, grundlæggende omsorg, som vores ældre har 
fortjent. Det har vi som byrådsmedlemmer et stort ansvar for. 
Vi skal have en værdig ældrepleje, ingen skal frygte at blive 
gammel, og ingen skal sende deres kære på plejehjem med ondt 
i maven, for at de ikke får den pleje som er dem værdig. 
Der skal en øget faglighed og bedre vilkår for vores ældre. Vi 
skal have et langt bedre samarbejde mellem pårørende og de 
professionelle, og en lettere kontakt til kommunen, når behovet 
for hjælp opstår. 
Derfor er et af de helt store ønsker for os, at vi begynder at 
arbejde med en decideret omsorgspleje, så det i højere grad 
skal være en del af de daglige opgaver på plejehjem og i 
hjemmeplejen, at have tid til at yde omsorg for den enkelte 
ældre og til at være nærværende. Der skal være plads til, at man 
kan tage sig tid til at lægge en hånd på den ældres, hvis der er 
behov for det. Det er ikke nok, at der bare bliver ydet den 
basale pleje og praktiske hjælp. Der skal også omsorg til og 
medarbejderne skal have tid til at yde den. Langt de fleste vil 
det gerne, men det er os politikeres ansvar at sikre, at 
medarbejderne også har rammerne til det. 
 

Udover at vi ønsker at få indført tid til omsorgspleje peger vi i 
Dansk Folkeparti også på et behov for mere tid i både 
hjemmeplejen og på plejehjemmene, ligesom vi ønsker en 
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større årlig budgettildeling til ældreområdet. Vi stiller også med 
flere konkrete forslag til at hæve serviceniveauet for vores 
ældre. Vi kunne for eksempel godt tænke os, at modtagere af 
rengøring får mulighed for to årlige hovedrengøringer, oveni 
den rengøring, som de normalt modtager hver 14. dag. 
                                                                                                                 
I Dansk Folkeparti kan vi desværre konstatere, at for få 
prioritere et ordentligt løft til ældreområdet.  
 
Med et stigende antal ældre vil budgettet som det ligger her 
kun fortsætte den kedelige tendens med færre penge pr. ældre 
år efter år. Det mener vi i Dansk Folkeparti ikke er værdigt. Vi 
synes det nu står helt klart, at bardunerne nu er strammet så 
hårdt, at de er begyndt at springe.  
Derfor skal der et decideret løft af ældreområdet til, så der 
bliver flere, og ikke færre penge pr. ældre. 
Det er forudsætningen for en ældrepleje, hvor omsorg og 
nærvær er udgangspunktet, og det mener vi i Dansk Folkeparti 
sådan set, at vores ældre har fortjent – for de har bidraget til, at 
vi har det Danmark, som vi har i dag. 
 
-----------------------------------------------------’’------------------------------------------------------------------------- 

Det samme gælder på hele handicapområdet og det sociale 
område, som jeg har nævnt på ældreområdet, som jeg ikke vil 
gentage en gang til, men forholdene er stort set de samme, 
manglen på ressourcer, pleje og omsorg. Her er der også behov 
for et stort løft, her tænker vi blandt andet på voksenhandicap, 
hvor der også skal mere pleje og omsorg til, og på vores 
bofællesskaber, et område som er meget hårdt trængt.  
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Det har vi oplevet her i hele 2021, hvor der har været store 
problemer på vores mange bosteder, og stadig er, ja så store 
problemer at socialtilsyn midt ville lukke bosteder hvis ikke der 
blev rette op på forholdene. Man levede ikke op til 
kvalitetskrav, som støtte - pleje og omsorg og ikke mindst blev 
der talt meget om overgreb, som de fleste kan husker bl.a. ude 
på Kilebo i Tilst.  
På hele området, er der tilført adskillige millioner de senere år, 
men ikke nok. Et løft på disse områder må ikke blive på 
bekostning af andre velfærdsområder, såsom ældreområdet, 
                                                                                                                   
Borgmesteren har været ude med kritik af Dansk Folkeparti for 
ikke at ville være med til at finansierer 10 millioner til 
bostederne. Det ville vi ikke, fordi det ville betyde at vi tog 
nogle af midlerne fra ældre området. Det havde set noget bedre 
ud hvis Borgmesteren og Rådmanden på området, havde været 
lidt mere konstruktive, og havde fundet de nødvendige penge, 
andet steds. Man kan ikke først give med den ene hånd til ældre 
området, og så inden for godt et halvt år tage med den anden 
hånd. Det er ikke det man kalder godt købmandskab eller for 
den sags skyld god politik. Det er nærmest det modsatte.  
Og det kunne vi selvfølgelig ikke gå med til, trods Borgmesteren 
blev gal og gik lidt over stregen, som forligspartierne oplevede.  
Der blev fundet 5 millioner, men forslagsstilleren, som var SF, 
var tavse. Så nu håber vi at både socialdemokraterne og SF vil 
være med til at finde de nødvendige midler til socialområdet og 
ældreområdet, det fortjener de handicappede og de ældre.  
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At vide, at der er nogen der passer på en selv og ens kære, hvis 
behovet opstår, handler om tryghed. En tryghed, som vi skal 
værne om. Ikke kun inden for ældre- og socialområdet, men 
også når det kommer til tryghed i byen.  
Vi skal sikre, at vi får et opgør med vanvidsbilisme, at vi får 
overvågning i de utrygge områder i byen. Det skal vi for at sikre, 
at politiet har de bedste muligheder for at fange 
ballademagerne.  
Særligt skal vi have styr på Aarhus Ø. Vi skal sammen med 
områdets borgere skabe en række tryghedsskabende tiltag, så vi 
kan få et opgør med den uro vi ser, og har set.  
 
Der må være steder der kan spares, det kunne bl.a. være ved at 
vi droppede letbane etape 2 som det er sket på Århus Ø, her har 
Borgmesteren trods alt lyttet til Dansk Folkeparti som vi er 
meget glade for, noget som vi har nævnt i adskillige år, nu 
mangler vi bare etape 2 at den også bliver droppet og erstattet 
med BRT busser, som andre partier her i byrådssalen er enige i. 
Vi kan få dobbelt så meget kollektiv trafik, eller mere, hvis vi 
vælger Busser frem for letbane, og så får vi heller ikke vores by 
ødelagt af elmaster, som det er sket på Randersvej, en kostbar 
opgravning af fjernevarmerør og vandrør i vores by, som vil 
komme til at strække sig over flere år.  
Vi har behov for mere kollektiv trafik ude i oplandet, det kunne 
der så blive råd til, hvis vi valgte El busser frem for letbane, og 
der ville kunne afsættes flere midler til mere omsorg for vores 
ældre, vores handicappede, og de meget belastede unge som er 
på vores bosteder, der skal vi have flere midler til rådighed, der 



 

6 

 

skal prioriteres til disse områder i et langt større omfang end vi 
er vant til.    
Et andet sted, vi også kan spare, er på flygtninge- og 
indvandrerområdet.  
Århus har massive problemer med ghettoer og 
parallelsamfund. Det gælder både økonomisk, kulturelt og i 
forhold til trygheden. Alt sammen drejer det sig om, at 
kommunen slet og ret har en alt for høj andel af indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande, som ikke bidrager til 
vores samfund, og som i visse tilfælde modarbejder danske 
normer og værdier. Det kan vi ikke blive ved med at tolererer, 

Vi skal for det første ikke modtage flere flygtninge i Aarhus. For 
det andet, skal de indvandrere som bor her i Århus i arbejde, så 
de kan blive integreret ordentlig i det Danske samfund, og være 
med til at bidrage, på lige fod som alle andre.  
Vi har talt integration i 30-40 år. Nu må det være på tide at vi 
sætter ind overfor problemet. Vi kan ikke have en så stor 
gruppe til at gå arbejdsløse, hvor samfundet skal bidrage med 
rigtig mange penge som vi kunne bruger på områder, som 
kunne være med til at give vores handicappede og ældre et løft.  
Vi har også mange fremmede som har behov for et løft til 
integration, men der svigter vi som kommunen, vi tager ikke 
tingene alvorlig nok, og det har vi ikke gjort de sidste mange år.       
Alle vores kontanthjælpsmodtagere uanset nationalitet, dem 
skal vi have ud og bidrage i vores samfund, der er mange job 
som ikke bliver udført, bl.a. på alle vores institutioner,       
På vores skoler bl.a. skoletoiletter, vores plejehjem, rengøring 
af vores skove og strande. Vi skal skabe en indsats for et renere 
Århus, der er ikke tale om arbejde som erstatter nuværende 
arbejdsopgaver. Det er job som ikke bliver gjort godt nok i dag, 
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her kan kontanthjælpsmodtager være med til at gøre en kæmpe 
forskel. 
Det må være rimeligt at kontanthjælpsmodtagere, som modsvar 
til deres ydelse skal hjælpe med at sikre en ren kommune. 
Det er bl.a. på nogle af de her områder som jeg har nævnt, at 
vores kontanthjælpsmodtagere kan komme ud i nyttejob. Dansk 
Folkeparti har tidligere foreslået 20 timer om ugen, nu har vores 
statsminister foreslået 37 timer hvis man skal bevare sin 
kontanthjælp, noget vi sagtens kan støtte op om, hvis ikke man 
står til rådighed, nu må vi så se om formanden for 
Kommunernes landsforening/Borgmesteren i Århus vil det 
samme, hvis Borgmesteren vil det samme skulle det være en 
nem sag at få det ind i budgetforliget 2021. 
Seneste nyt fra Dansk Arbejdsgiverforening står 40 % af vores 
kontanthjælpsmodtager reelt ikke til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Og hver fjerde ledig står heller ikke til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Det skal vi som kommune gøre 
noget ved, vi kan ikke undskylde os med, at det er folketinget 
der skal sætte ind, det skal Folketinget også, men som 
kommune er vi tæt på Borgeren, og vi skal gå forrest.    
Tvungen aktivering af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, 
så flere kan være med til at bidrage til vores samfund, det 
kunne være med til at vende den kedelige spiral som vi står i og 
har gjort i mange år.                                                                
                                                                                           
Alle mennesker kan være med til at bidrage til samfundet, vi 
skal ikke på det her område bare laden stå til, der ligger også et 
meget stort socialt problem i, at bare lade mennesker passe sig 
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selv, nej de skal ud i samfundet og fungerer, med det som de 
kan bidrage med, passiv forsørgelse er ikke vejen frem.                 
 
Når affald flyder i byerne på strandende og i vores skove, ja 
også ved vores institutioner, og i overfyldte skraldespande, er 
det med til at rotter har gode betingelser, en plage vi skal have 
gjort noget ekstra ved, vi skal have en effektiv bekæmpelse af 
rotter, og en af måderne er at have en ren by og kommune, og 
så skal vi have tidssvarende skraldespande, og nok af dem, og at 
de bliver tømt regelmæssigt. Et område der skal sættes penge af 
til, så vi kan gøre en ekstra indsats.  
 
Derudover ønsker vi også forsat at imødegå de store 
udfordringer kommunen har på idrætsområdet, hvor den store 
befolkningsvækst lægger pres på de eksisterende 
idrætsfaciliteter; der skal flere til, og det gælder stort set i hele 
kommunen: 
Derfor burde vi også gentænke om det er en god ide at  
at nedbryde vores nuværende idrætspark, for at bygge en ny 
det samme sted. Som i øvrigt også er spild af resurser, i en 
kategori som er svær at beskrive.  Vi har samtidig problemer 
med fredskov som ikke må ryddes ifølge miljøstyrelsen, så det 
kan blive svært at få plads til et nyt og større stadion samme 
sted.  
Når vi nu står og mangler idrætsfaciliteter, skal vi bevare dem vi 
har, og evt. bygge et nyt stadion lidt uden for centrum, tæt på 
motorvejen og letbanen, det vil give god mening, og vil være i 
en kategori der kan forklares og beskrives.              
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For Dansk Folkeparti er det også vigtigt, at vi finder de 
nødvendige midler til at sikre, at der også i fremtiden er 
faciliteter til at skabe gode rammer for et godt liv i Århus. 
Derfor skal der bygges nye plejehjem, nye handicapboliger, nye 
faglokaler på vores folkeskoler, bare for at nævne nogle få 
eksempler. 
Som tidligere nævnt er det også vigtig, at kommunens 
grundlæggende infrastruktur er på plads i takt med at 
kommunen vokser, vi skal have mere infrastruktur ud i 
oplandsbyerne, samtidig er det vigtigt at kollektiv trafik er 
gearet til at håndterer de ændringer af vores klima, som der 
stilles krav til i fremtiden: Derfor har Dansk folkeparti også 
stillet forslag om indkøb af mange elbusser på en gang, og sætte 
dem i drift til at understøtte god offentlig transport.  
Vi skal også have flere til at benytte den offentlige transport, 
det kan gøres ved at pensionister får et meget billigt buskort til 
brug af busser og letbane, som flere af vores nabokommuner 
har.     Til slut vil jeg nævne. 
Dansk Folkeparti ønsker også vi får set på området omkring 
plejefamilier, vi har stillet forslag at vi skal tilbyde plejefamilier 
10 % mere i honorar for at få flere til at blive plejefamilie.         
På længere sigt vil det blive meget billiger, da et ophold på en 
institution koster mellem 1.2 og 1.6 million om året.                    
En plejefamilie med en stigning på 10 % kun vil koste mellem 
500 og 600 tusinde om året, en besparelse pr barn op til en 
million om året, det er en af grundende til at vi skal have flere 
plejefamilier, en anden grund som måske er den vigtigste, at de 
børn der bliver adskilt fra deres forældre, og kommer i familie 
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pleje, får en bedre opvækst, end man får på en institution. Her 
skal vi tale børnene tarv.   
 
Med disse ord er Dansk Folkeparti parate til de kommende 
budgetforhandlinger, for sidste gang i denne valgperiode.     
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