
SF PRESSEMEDDELELSE
SF’s ændringsforslag til budget for Aalborg kommune 2023

SF offentliggør i dag vores ændringsforslag til budgettet i Aalborg Kommune, så alle
kan se hvilke besparelser SF ønsker at tilbagerulle, vores nye prioriteringer samt
vores finansiering.

Der er brug for RO PÅ frem for besparelser og forringelser - SF vil en anden vej!

👉Vi prioriterer børn og unge med særlige udfordringer og behov i vores dagtilbud,
skoler og DUS

👉Vi prioriterer bedre normeringer i vores daginstitutioner, så vi kommer tættere på
et børneliv med mere ro på og tid til leg, læring, trøst og nærvær

👉Vi prioriterer de mest udsatte unge, voksne og familier i de specialiserede tilbud, i
sagsbehandlingen og i den forebyggende indsats

👉Vi prioriterer flere penge til flere hænder i ældreplejen når der kommer flere ældre,
så vi undgår serviceforringelser i den hjælp, pleje og omsorg vi kan give vores ældre

👉Vi vil investere i rekruttering og fastholdelse for vi har brug for dygtige
fagprofessionelle, der kan skabe kvalitet og løfte velfærdsopgaven

👉Vi prioriterer klimaindsatsen, grønne energirenoveringer og vedligeholdelser,
mere skovrejsning og flere og sikre cykelstier

👉Vi prioriterer det lokale engagement og vækstlaget i kulturlivet

Se budgetforslaget her👇

Service

Besparelser tilbagerulles:

Job & Velfærd
Støttekontaktpersoner - serviceniveau : 6.100.000
Ungerådgivningen - ambulant behandling o/18 år : 1.500.000
“Stedet” bevares : 3.500.000



Sundhed & Kultur
0,5 % rammebesparelser på kulturområdet : 937.000

Børn & Unge
Takstreduktion specialundervisning : 4.167.000
Forhold mellem pædagoger og ikke uddannede personale i DUS : 2.958.000
Pædagoger i undervisningen : 833.000
Ændret socioøkonomisk fordeling : 500.000

Besparelser tilbagerulles i alt : 20.495.000

Nye prioriteringer:

By & Land
Drift af nye og eksisterende offentlige toiletter : 200.000

Senior & Omsorg
Rekruttering og fastholdelse:
Fra hjælper til assistent med fuld løn : 3.000.000

Friholdelse af nyuddannede fra normeringen i en måned : 4.000.000
Bedre praktikforløb på SOSU-uddannelsen : 2.000.000

Job & Velfærd
Rekruttering og fastholdelse: Friholdelse af nyuddannede
på Voksenhandicap-området fra normeringen i en måned : 2.000.000
Øget driftstilskud Café Hjerterummet : 300.000

Børn & Unge
Fremrykning af minimumsnormeringer - indfases
tidligere fra 2024 til 2023 :        13.000.000

Sundhed og Kultur
Styrket indsats for unge frivillige og arbejdet med det lokale
vækstlag på udvalgte vækstlag kulturinstitutioner,
der særligt appellerer til unge (200 t. kr. til hhv. Korma,
Studenterhuset, 1000Fryd, Skråen og Det Hem´lige Teater) : 1.000.000

Nye prioriteringer i alt : 25.500.000

Besparelser tilbagerulles + nye prioriteringer i alt : 45.995.000



Finansiering:

By & Land
Parkering - se udregning : 6.550.000
Byggesagsgebyrer - stigning fra 490 kr. til 700 kr. : 1.000.000
Administration, ledelse, konsulenter : 1.000.000

Job & Velfærd
Administration, ledelse, konsulenter : 3.000.000

Senior & Omsorg
Administration, ledelse og konsulenter : 1.000.000

Sundhed & Kultur
Administration, ledelse, konsulenter : 1.000.000
Styrket indsats til mental sundhed - omprioritering : 3.000.000
Musikkens Hus - omprioritering : 500.000
Kunsten - omprioritering : 500.000
Aalborg Zoo - omprioritering : 500.000
Aalborg Symfoniorkester - omprioritering : 500.000

Børn & Unge
Administration, ledelse, konsulenter : 3.000.000

Klima & Miljø
Administration, ledelse, konsulenter : 1.000.000

Tværgående
Ekstern kommunikation : 4.000.000
Befordring, digitale møder og hjemmearbejde : 2.000.000

I alt ny finansiering : 28.550.000

0,2 % kommunal skattestigning - efter sanktion : 17.600.000

Finansiering i alt : 46.150.000



Anlæg

Nye prioriteringer:

Cykelsti Handleplan - efter prioriteringskatalog :        15.000.000
Skovrejsning : 4.000.000
Sofiendalskolen - byggeri/renovering fremrykkes :        15.000.000
Ekstra ramme til sikre skoleveje : 4.000.000
Offentlige toiletter på Nytorv og på Fjordmarken : 2.000.000
Forarbejde til Skurby nr. 3 (vi forudsætter anlæg i 2025) : 500.000
Klaruphallen - fremrykning af planlagt renovering på
13 mio. fordelt på 2023 og 2024 : 6.500.000
Fremrykning af energirenoveringer og vedligeholdelser
af kommunale bygninger jf. bygningsanalysen :        15.000.000
Demenssikring af plejehjem : 3.000.000

Nye prioriteringer i alt : 65.000.000

Finansiering:

Udskydelse af renovering af P-hus AAKC/anlægget lukkes : 7.900.000
Udskydelse af infrastruktur NAU :        34.000.000
Opsparing til Egholmmotorvej droppes :        30.000.000

Finansiering i alt : 71.900.000


