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Pressemeddelelse  
 

Førsteprioritet bør være at mindske besparelserne 

Dagen før dagen. I morgen fortsætter budgetforhandlingerne på Aarhus Rådhus, og der er lagt 
op til markante besparelser. Rådmand for Børn og Unge og politisk leder for SF-Thomas 
Medom opfordrer nu partierne til at fjerne fokus fra de 173 budgetønsker partierne selv har 
sendt frem og i stedet knokle for at mindske besparelserne. 
 
Rådmanden havde håbet på en mindre skattestigning, så besparelserne kunne aflyses, men 
opfordrer nu sine byrådskolleger til at rette fokus mod at gøre dem så små som overhovedet 
muligt. For en stor sparerunde går blandt andet ud over børnene, ældre, mennesker med han-
dicap og socialt udsatte. Og det er tiden ikke til. 
 
“Vi står efter min mening i en situation, hvor vi ikke har råd til at spare. Hvor alt for mange 
mistrives i en grad, så det vil få store konsekvenser for deres voksenliv. Hvor mange ældre 
kan mærke at medarbejderne på ældreområdet har for travlt og hvor socialområdet i alt for 
lang tid her været presset af en stram økonomi.” 
 
“Jeg må desværre sande, at der ikke er flertal i byrådet for at aflyse besparelserne på kerne-
velfærden. Jeg er meget bekymret over de kreative forslag, nogle er kommet med for at finde 
penge til partiernes 173 budgetforslag. Det risikerer nemlig at betyde, at vi skal tage endnu 
mere fra både børn, ældre, udsatte og mennesker med handicap. Det kan vi ikke byde dem. 
Partierne bør huske at efter budgetforhandlingerne i denne uge skal der laves sparekataloger.” 
 
“Det bør være vores absolutte førsteprioritet at fokusere på, hvordan vi kan mindske besparel-
serne. Tiden er desværre ikke til velmenende initiativer og projekter, som rammer de få. Men 
til at nedbringe behovet for besparelser, som vil ramme de mange. Så vi ikke trækker tæppet 
væk under folkeskolen eller de vigtige minimumsnormeringer i dagtilbuddene eller glemmer 
ældre og socialområdet.” siger Thomas Medom.  
 
Budgetforhandlingerne begyndte i mandags og genoptages fra i morgen kl. 10.00. Det forven-
tes, at der indgås forlig i løbet af torsdag aften eller natten til fredag. 
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