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FORORD
Venstre er ikke en del af budgetforliget i 2016 for Aalborg Kommune.
Derfor fremsætter Venstre sit eget budgetforslag. Størstedelen af dette sker i samarbejde med de
andre borgerlige partier LA og K.
I Venstres budgetforslag har vi lagt vægt på at øge indtjeningen og skaffe flere arbejdspladser til
kommunen. Det gør vi for at kunne fastholde og udbygge velfærden og mulighederne for at renovere
og investere i vores kommune på lang sigt.
Vi har også lagt vægt på at sikre kernevelfærden i årets budget på linje med forligspartierne. Der er i
store træk ikke mange punkter vi er uenige i her. Langt de fleste af de punkter, der er fremlagt af
forligspartierne i forslaget til Budget 2016 blev forhandlet inden Venstre forlod forhandlingerne og er
således punkter, vi har bidraget til med finansiering og også har givet tilsagn til.
I forhold til anlæg er der noget større udsving i det vi ønsker. Også set i lyset af, at vi havde forladt
lokalet, da denne del blev forhandlet.
Der er meget vi kunne ønske os bedre og mere visionært i Aalborg Kommunes budgetlægning. Reelt
flytter vi ikke mange kommaer med det budget, der fremligges i år. Vi forholder os heller ikke til
udfordringerne i de kommende år. Ligesom vi ikke fastholder det høje anlægs- og investeringsniveau
over årene.
Derfor ønsker vi en anderledes budgetproces fremover. Et arbejde vi vil komme tilbage til, når
magistraten til november skal evaluere den fremtidige budgetproces. Men vi kan sige, at det handler
om at omstille budgetlægningen fra at være et øjebliksbillede til at være et langsigtet
arbejdsredskab.

Tina French Nielsen
Politisk leder
Aalborg, 2015

VENSTRES FORSLAG
Kommunes overordnede økonomi
Venstre har overordnet den holdning, at der er
grund til bekymring for kommunens økonomi,
når vi ser på at vi budgetterer med underskud
på bundlinjen.
Samtidig ved vi, at der venter os nogle store
regninger i de kommende år på flygtninge og
beskæftigelsestilskuddet, og at vi har fastlåst
de decentralt opsparede midler fra eksempelvis
daginstitutioner og skoler i næste års budget.
Denne situation ønsker Venstre drøftet
nærmere forud for næste års budgetlægning.
Således, at vi er enige om bundlinjen før vi
starter forhandlingerne. Dette ud fra devisen
om, at det altid er lettere at bruge penge end
at sikre finansieringen.
I nærværende budgetforslag har vi fastholdt
nogenlunde samme bundlinje som
forligspartierne har. Vi har det udgangspunkt, at
det kan gå for i år – men, at vi skal drøfte
niveauerne fremadrettet.
Analyser og hensigtserklæringer i Budget 2016
I de nuværende forligspartiers forslag til budget
er der opstillet flere analyser, der skal
gennemføres.
Venstres holdning til disse analyser fremgår af
det følgende:

2) Analyse af udgiftspres på voksen/handicapområdet: Venstre er enig i, at
det kan give mening at få nogle udefra
til at sikre tallene. Det må dog ikke få
karakter af en afklaring af ”hvem af
forvaltningerne, der har ret” men i
stedet i en konkret fremadrettet
opgaveløsning.
3) Erhvervslivets konkurrencekraft og
rammevilkår: Venstre er enig i, at der
skal laves en analyse af en ekstern part.
Vi tør dog godt byde ind med allerede
nu, at der i analysen skal tage
udgangspunkt i parametrene fra Dansk
Industris og Dansk Byggeris årlige
analyser. Vi ønsker analysen udarbejdet
i samarbejde med Erhvervslivets parter
fra Aalborg Erhvervsråd og også gerne
Aalborg Universitet.
4) Analyse af Hals som turistområde:
Venstre foreslog selv analysen og er
således enige.
Venstre har ingen kommentarer til øvrige
analyser.
I forhold til hensigtserklæringer, der er fremsat
i forhold til flygtningeområdet mener vi, at
området skal følges tæt og tilføres flere
bevillinger ved behov. Venstre havde gerne set
en definition af serviceniveau først og herefter
en opfølgning i forhold til antal flygtninge og
familier.

1) Analyse af opgaveglidning i
sundhedsvæsnet: Venstre mener, at det
er fint at lave en samlet plan for
området og foreligge den for byrådet.
Det er dog en opgave, som vi mener
allerede foregår naturligt mellem de to
nævnte forvaltninger (Ældre- og
handicap og Sundhed-/kultur).
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Venstres konkrete budgetfremsættelse emneområder:

Så længe Aalborg kommune har en merledighed
end de øvrige nordjyske kommuner koster det

DRIFT:

Aalborg kommune kr. 115.000 pr. merledig. Derfor
vil der være en stor fælles interesse for

Erhvervsområdet

erhvervsvirksomhederne og Aalborg kommune i at

Dækningsafgiften

få skabt ekstra private jobs.

Venstre ønsker, at dækningsafgiften skal
nedsættes. Dækningsafgiften er en særskat på

Modellen vil desuden få den positive effekt, at

erhvervsejendomme - som ikke andre kommuner i

erhvervsvenligheden vil øges markant, så vi kan

Nordjylland opkræver. Nedsættelser vil forbedre

undgå bundplaceringerne i diverse

erhvervslivets rammevilkår i Aalborg Kommune.

erhvervsmålinger.

Det vil også betyde en forøgelse af beskæftigelsen i

Iværksætteri
Flere lokaler til iværksætteri og inspiration af
unge til at sætte nye virksomheder i gang.

private virksomheder, som igen vil betyde øget
forbrug, øgede skatter og ikke mindst en reduktion i
beskæftigelsestilskuddet på ca. 115.000 kr. pr.
ledig, sålænge Aalborg Kommune har en
merledighed i forhold til de øvrige nordjyske
kommuner.

Sociale klausuler og kædeansvar
Venstre ønsker at afskaffe de nuværende regler
om sociale klausuler og kædeansvar og i stedet
etablere partnerskabsaftaler med erhvervslivet.

Derfor vil besparelsen i beskæftigelsestilskuddet i
2016 og i overslagsårene overstige den kommunale
mindreindtægt ved nedsættelsen af
dækningsafgiften. Men af forsigtighedsmæssige
hensyn er forudsat, at mindreindtægt ved reduktion
af dækningsafgift modsvares af mindreudgifter ved
beskæftigelsestilskud.
Venstre foreslår udover nedsættelse af
dækningsafgiften i 2016, at dækningsafgiften
nedsættes i 2017 som følge af en
partnerskabsaftale med erhvervsvirksomhederne i
Aalborg kommune.
For hvert ekstra job, der skabes af private

Jobkonsulenter
Venstre tvivler på investeringsmodellen på
jobkonsulent/beskæftigelsesområdet. Vi ønsker
en opfølgning på området. Samtidig er vi dog
villige til at give modellen en chance, da øget
jobskabelse er centralt for Aalborg Kommune.
Internationaliseringspakke
Der er i budgettet afsat penge til at
udenlandske investorer og udlændinge får øje
på Aalborg. Venstre ønsker at målrette
investeringerne i internationalisering til at
tiltrække udenlandske investorer og dermed
droppe idéen om et Internationalt hus.

virksomheder i Aalborg kommune i perioden juli
2015 - juni 2016 hensættes et beløb på kr. 10.000
pr. merbeskæftiget. Ved budgetforhandlingerne i
2017 opgøres beløbet, og er der eksempelvis skabt
1.000 ekstra private jobs, så nedsættes
dækningsafgiften yderligere med (1.000 x 10.000
kr. = 10.mill. kr.). Det svarer til en yderligere

Velfærdsområderne
Børnetandplejen i Halsområdet.
Venstre ønsker i første omgang at fastholde
tandplejen i Hals, men ønsker at prisen skal
nedsættes fra 2017 og at kvaliteten samtidig
skal undersøges og sikres.

nedsættelse af dækningsafgiften i 2017 med ca. 1,6
promille. Dvs. dækningsafgiften i 2017 så vil være:
5,35 - reduktion i 2016 på 0,55 fratrukket
nedsættelsen i 2017 på 1,6 = 3,5 promille.
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Flere penge til nattevagter på plejehjemmene

Venstre ønsker at fordoble det beløb, som
forligspartierne har afsat til nattevagter på
plejehjemmene.
Plejehjemspladser, Nørresundby
Venstre ønsker udvidelse af Uttrupgård
Plejehjem. Vi mener, at der er brug for
pladserne til vores ældre medborgere. Især i
lyset af at det foreslås at analysere på
rentabiliteten af at sammenlægge plejehjem.
Nibe Svømmehal
Venstre mener, at hvis der kommer ledige
anlægskroner i overslagsårene, så skal der i
stedet for renovering af svømmehal i Nibe
bygges en ny svømmehal nede ved sportshallen.
Krematoriet på Østre Kirkegaard
Venstre ønsker at afsætte penge til udvidelse af
kølerumskapaciteten på krematoriet på Østre
Kirkegaard. Det sikrer en etisk kistehåndtering
og bedre arbejdsmiljø.
Skøjtebane CW. Obelsplads
I budgetforslaget er skøjtebanen på CW.
Obelsplads taget ud. Venstre ønsker at anlægge
en ny bane. I første år sætter vi drift ind til den
gamle – så vi har tid til at planlægge og
projektere den nye. Herefter kommer
udgifterne til den nye.
Ny skole
Venstre ønsker at fastholde, at vi skal have en
ny skole. I investeringsoversigten er der
placeret 31 mio. kr. i årene fra 2017 til 2019 til
opførelse af en ny skole. Venstre mener, at det
anførte beløb skal anvendes til at opføre et nyt
eksemplarisk skolebyggeri (i Aalborg Øst), der
tilgodeser skolereformens mål om: bedre læring
og trivsel for eleverne, gode tidssvarende
faglokaler og åbne skolen op for lokalområdet.
Desuden skal byggeriet være eksemplarisk ved
anvendelsen af ny teknologi indenfor både
undervisning og energibesparende
foranstaltninger (SMART city).
Vi ønsker allerede nu at afsætte yderligere 30
mio. til projektet i 2018/2019. Det afsatte

beløb skal senere suppleres med yderligere
ressourcer, så det endelige afsatte beløb når
200-250 mio. kr..
Der skal inden januar 2016 være nedsat en
arbejdsgruppe med deltagelse af øvrige relevante
forvaltninger.

Arbejdsgruppen skal inden udgangen af 2016
fremkomme med forslag om placering og tidsplan
for opførelse af en ny skole. Denne skole skal stå
færdig senest 2020, og skal erstatte minimum en
eksisterende og utidssvarende folkeskole.
Finansieringen skal bl.a. findes via
omprioritering indenfor den samlede
anlægsramme og yderligere optagelse af
energilån til renovering af eksisterende byggeri.
De mellemstore byer
Venstre ønsker at forhøje puljen til investering i
de mellemstore byer med 3 mio. årligt.
Mou
Venstre ønsker at sætte gang i
udviklingsprojektet om bedre udnyttelse af
uderum mellem Mou Skole og Mou Plejehjem- og
Rehabiliteringscenter.
Hals
Venstre foreslog i budgetforhandlingerne en
analyse af turismemuligheder i Hals-området. Vi
ønsker at skærpe opmærksomheden på det
store uudnyttede potentiale, som vi ser ligger i
dette område.
Derfor vil vi forhåndsreservere 5 mio. kroner til
investeringer i dette område i 2017. Vi afsætter
i 2016 allerede 2,5 mio. til molehovedet i Hals.
Renoveringen er påkrævet, og hvis der ikke
afsættes de fornødne midler, så skal penge til
renovering tages fra vedligeholdelse af veje og
fortove.
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