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Pressemeddelelse  

I nat har vi indgået budgetforlig i Aarhus - et flot rødt og grønt forlig, som vi er stolte af i SF. 

 

Vi glæder os over et solidt forlig, der tilgodeser de store velfærdsområder og tager større ansvar for 

klima og mere natur i Aarhus.  

  

På børne- og ungeområdet vil vi gerne fremhæve et løft til folkeskolerne, hvor budgettet til special-

undervisning hæves med 20 mio. kr. om året. Et enkelt forlig på Rådhuset løser ikke alle problemer 

med børn i mistrivsel, men med 20 mio. er der bedre mulighed for at flere børn får en bedre skole-

gang. 

  

På dagtilbudsområdet er der i forliget en forventning om 6 mio. kr. i 2023 og 12 mio. kr. fra 2023-

2030 til at opkvalificere uddannet pædagogisk personale. Det er et hovedfokus i forliget at sikre 

fremtidens arbejdskraft på velfærdsområderne. 

   

Forliget betyder også en udvidelse af specialklasse- og specialdagtilbudsområdet, som imødekom-

mer den stigende efterspørgsel efter pladser.  

  

Vi er også enormt glade for de helt nødvendige midler til socialområdet. Bedre hjælp til mennesker 

med handicap har været en hovedprioritet for alle partier og derfor afsætter vi en del penge til soci-

alområdet. Derudover er vi tilfredse med at Aarhus nu tager vigtige skridt mod mindre hjemløshed 

med Boliggaranti til hjemløse som udvides, og der sikres midler til fundamentet. 

  

I de nye demensplejeboligerne på Skovvang og et økonomisk løft af ældreområdet med styrket 

fokus på rehabilitering og genoptræning. 

  

Til slut vil vi gerne nærmest råbe hurra for, hvor meget natur der prioriteres i dette budgetforlig. Det 

er det det mest naturvenlige forlig nogensinde lavet på Aarhus Rådhus. Det handler om at passe på 

grundvandet, højne naturkvaliteten og sikre bedre adgang til natur for os alle sammen, når vi snart 

får en ny engsø ved Risskov, laver stenrev i Aarhus Bugt og skaber meget mere vild natur syd for 

Aarhus. 

  

 

 

 

 

 

 



Herunder en liste over de SF aftryk vi er mest stolte af i aftenens forlig 

Af SF sejre kan vi nævne (i flæng) 

  

• 🧑 🏫Økonomisk hjælp til Specialundervisning  

•     6 nye daginstitutioner i stedet for pavilloner fra 90erne 

• 🚜🌱Omlægning af 112 ha landbrugsjord til vild natur op til skovene syd for Aarhus 

• 🧓 Stort løft til ældreområdet. Bl.a. borgere med demens får flere specialpladser. 

• 🏠🚸Lokale dagtilbudspladser i udkanten af kommunen 

• 🚴♀️Cykelsti Pulje 

• 🗺Flere Helhedsplaner 

• 30 mio. m året der især går til mennesker med handicap 

• 🌱🌳Skov- og Naturfond på 75 mio.  

• 📈Natur målsætninger med i kommunens regnskab  

• 💧Ny engsø ved Hede Enge øst for Lystrupvej 

• 🟢Grøn ring om Aarhus/Grundvand 

• 🐟Stenrev i Aarhus Bugt 

• 👨🎤Kulturpas til familier med lav indkomst  

• 🤗Støtte til fundamentet  

• 💬Fokus på støtte til børn med dansk som andetsprog 

• 🧍♀️Støtte til LivaRehab 

• 🏠Udvidelse af boliggaranti for hjemløse (fra 25 til 27 år) 

• 👵Samarbejde med ElderLearn 

  

Det er store og vigtige løft der er givet til børneområdet, socialområdet og ældreområdet. Løft som 

er markante og fuldstændigt nødvendige, men som desværre ikke løser alle økonomiske udfordrin-

ger – så vi fortsætter arbejdet for flere ansatte på de store velfærdsområder. 

  

I SF er vi rigtig glade stolte af forliget. Et forlig som prioriterer velfærd, klima og natur og ikke ind-

fører nye skjulte sparemekanismer.  

  

Bedste hilsner fra SF’s byrådsgruppe og formand 

 
Yderligere oplysninger: 
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge og politisk leder for SF 
 


