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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Bedre budgettildeling på ældreområdet
Sundhed og Omsorg
Ældreområdet får stadig større og større økonomiske problemer idet budgettet bliver udhulet år
for år. Byrådets tidligere forventning om, at fremtidens ældre ville være sundere - og dermed langt
billigere i hjælp og pleje, har vist sig ikke at holde stik. Konsekvensen heraf er, at ældreområdet i
dag kun får tilført omkring halvdelen af de penge, som plejen af ældre reelt koster. Det har stor
betydning for den service Århus Kommune leverer til borgere der benytter sig af Sundhed og
Omsorgs forskellige tilbud.
Dansk Folkeparti foreslår derfor, at budgettildelingen på ældreområdet ændres, så der bliver
tilført flere penge per ældre.
Kontaktperson: Jette Skive
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Bekæmpelse af ensomhed med de penge der er afsat til formålet
Sundhed og Omsorg
Med den seneste finanslov blev der afsat 100 mio. kr. årligt til bekæmpelse af ensomhed blandt
ældre. Århus Kommunes andel er 4,5 mio. kr. fra 2019 til og med 2022, og fra 2023 yderligere 1,5
mio. kr. Byrådet vedtog 12. juni indstillingen om hvordan de 4,5 mio. kr. skal bruges, men på
forslag fra Borgmesterens Afdeling blev de kommende 1,5 mio. kr. udskudt til
budgetforhandlingerne. Dansk Folkeparti ønsker at styrke bekæmpelsen af ensomhed med de
penge der er afsat til formålet.
Økonomi: Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til at forebygge ensomhed blandt ældre.
Kontaktperson: Jette Skive
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Finansiering af specialsygeplejersker
Sundhed og Omsorg
Forligspartierne forpligtede sig sidste år på at se på muligheden for at finansiere 2
specialsygeplejersker i hvert af de 7 lokalområder i Sundhed og Omsorg med eventuelle
mindreudgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering. Den aktivitetsbestemte kommunale
medfinansiering er i mellemtiden brudt sammen. Dansk Folkeparti ønsker stadig
specialsygeplejeskerne, og ønsker derfor stadig at finde pengene. Specialsygeplejerskerne skal
medvirke til at varetage forløbskoordinering i de komplekse borgerforløb for at sikre gode
sektorovergange for borgerne og mindske risikoen for uhensigtsmæssige genindlæggelser.
Specialsygeplejerskerne skal også medvirke til at sikre, at nye opgaver i det nære sundhedsvæsen
omsættes til en rehabiliterende tilgang med inddragelse af borgeren og pårørende/netværk.
Økonomi: Der afsættes 7 mio. kr. årligt til specialsygeplejesker
Kontaktperson: Jette Skive
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Flere sygeplejersker på Vikærgården
Sundhed og Omsorg
Vikærgården er Århus Kommunes tilbud til borgere, der har brug for en ekstra indsats som kræver
et kortvarigt ophold uden for hjemmet. Ofte er opholdet nødvendigt efter at borgeren er blevet
udskrevet fra hospitalet. Vikærgården oplever i høj grad konsekvenserne af omlægningen i
hospitalssektoren, hvor patienterne bliver udskrevet tidligere og med mere accelererede
patientforløb, hvilket både indebærer flere færdigbehandlede og at borgere har brug for mere
specialiserede tilbud fra kommunen end tidligere. Denne udvikling har betydet, at der i stigende
grad er behov for at hæve det sygeplejefaglige kompetenceniveau på Vikærgården, ligesom der er
er behov for at øge normeringen.
Dansk Folkeparti ønsker derfor at der findes penge til at konvertere sosu-stillinger på Vikærgården
til sygeplejerskestillinger uden normeringerne forværres, og at der findes penge til et løft af
normeringen.
Økonomi: Der afsættes 5 mio. kr. årligt.
Kontaktperson: Jette Skive
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Løft af ældrehandicap med penge der er afsat til formålet
Sundhed og Omsorg
Med finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding på ældreområdet.
Århus Kommunes andel er godt 22 mio. kr. fra 2018 til og med 2021, og fra 2022 yderligere godt
7,5 mio. kr. Byrådet vedtog i foråret 2018 indstillingen om hvordan de godt 22 mio. kr. skulle
bruges, men på forslag fra Borgmesterens Afdeling blev de kommende 7,5 mio. kr. udskudt til
budgetforhandlingerne. Dansk Folkeparti ønsker bedre bemanding til ældre borgere med handicap
med de penge, der er afsat til formålet.
Økonomi: Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt til at løfte ældrehandicapområdet.
Kontaktperson: Jette Skive
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Mere tid til hjemmepleje
Sundhed og Omsorg
Tidligere udskrivninger fra hospitalet; større fokus på genoptræning og rehabilitering; borgere, der
modtager ydelser og bor i eget hjem, får mere og mere forskelligartede behov for hjælp. Det er alt
sammen eksempler på, at hjemmeplejen er under forandring. Det har betydning for den service,
som borgerne får. Tilsammen betyder de nævnte ændringer nemlig, at prioriteringen har ændret
sig, og at hjemmeplejen i dag simpelthen ikke har tid nok til omsorg. Beboere i hjemmeplejen og
deres pårørende oplever, at plejepersonalet må prioritere hårdt i opgaverne, og at plejepersonalet
derfor i mindre grad har mulighed for at drage den nødvendige omsorg. Det er ikke godt nok!
Dansk Folkeparti ønsker derfor, at der kommer mere tid i hjemmeplejen. Tiden kan både bruges til
omsorg for de borgere, der har et ekstra behov den enkelte dag eller til at løse de udfordringer,
der opstår i løbet af dagen og som der i dag ikke er tid til at løse. Dansk Folkeparti ønsker derfor et
stort løft i hjemmeplejen i både dag- og aftenvagterne. Vores ambition er, at der skal være tid nok
til nærvær. Danmarks nye statsminister sagde det så fint på S-kongressen i 2017: ”Ingen skal være
utrygge ved at blive gammel. Derfor fremlægger vi i dag tre mål for ældreplejen i Danmark. Tre
mål, der burde være en selvfølge. Men det er de desværre ikke alle steder. 1: Mere fællesskab.
Mindre ensomhed. 2: Ordentlig mad, der både smager og dufter 3: Mere tid.”
Sammen er vi i Århus nået lagt med maden. Vi har lige afsat flere penge til ensomhed. Men tiden
kniber - særligt i hjemmeplejen. Dansk Folkeparti ønsker derfor et markant løft.
Økonomi: Der afsættes 10,5 mio. kr. årligt til mere tid i hjemmeplejen.
Kontaktperson: Jette Skive
Link til S-tale: https://www.socialdemokratiet.dk/da/nyhedsarkiv/2017/9/mette-frederiksenskongrestale-2017/
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Uddannelsesophold på Saxild Stand for borgere med demens og deres
pårørende
Sundhed og Omsorg
Knap 300 århusianere bliver årligt diagnosticeret med demens, og godt 4.000 borgere i Århus er
ramt. En demensdiagnose medfører en høj belastning for de pårørende, og de pårørende bruger 6
timer daglig på uformel pleje. Pårørende til en demensramt er i højere risiko for blandt andet
depression, social isolation, hyppigere lægebesøg, et højere forbrug af receptpligtig medicin samt
en øget dødelighed. I 2019 er der i samarbejde med eksterne foreninger udviklet og afprøvet et
uddannelsesophold på Saxild Strand for mennesker med demens i tidlig fase og deres pårørende.
Uddannelsen giver borgere med demens og deres pårørende en lang række redskaber og
mestringsstrategier til at klare hverdagen bedst og længst muligt i eget hjem. Dansk Folkeparti
ønsker, at denne indsats kan fortsættes sammen med de eksterne foreninger i form af fire årlige
ophold på Saxild Strand for 12 par pr. gang.
Økonomi: Der afsættes 0,75 mio. kr. årligt.
Kontaktperson: Jette Skive
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Kompetenceløft af Handicapcenteret for børn
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Århus Kommunens serviceniveau for børn og unge med handicap er utilfredsstillende, hvilket ofte
kommer til udtryk ved de pårørendes kritik af især kommunens Handicapcenter for børn. Her
oplever forældre ofte, at det er en kamp at få adgang til den hjælp og støtte som de har brug for,
og at de oplever decideret modstand fra kommunalt hold.
Dansk Folkeparti ønsker derfor, at der igangsættes en evaluering af Handicapcenterets arbejde
med fokus på hvordan der kan skabes et kompetenceløft, så flere borgere oplever, at de får den
hjælp og støtte som de har brug, og så kommunen opleves som en medspiller og ikke en
modspiller i en i forvejen svær situation.
Kontaktperson: Knud N. Mathiesen
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Budgetmodel for idrætsfaciliteter
Kultur og Borgerservice
Århus er en kommune i vækst med et stort antal tilflyttere hvert år. Det skaber et stort pres på de
kommunale idrætsfaciliteter, som i forvejen er udfordret. Som det er i dag følger udbygningen af
idrætsfaciliteterne ikke væksten i antallet af indbyggere. Det ønsker Dansk Folkeparti at lave om
på, da det er vigtigt, at kommunens idrætsfaciliteter udvides i takt med at der kommer nye
indbyggere i Århus Kommune.
Dansk Folkeparti ønsker derfor, at der sættes en målsætning for mængden af idrætsmuligheder
pr. antal indbyggere, så der sker en løbende udbygning af idrætsfaciliteterne, og så udbuddet af
idrætshaller, boldbaner og øvrige faciliteter fastholdes i takt med at der bliver flere indbyggere. På
den måde vil flere borgere opleve, at de har mulighed for at benytte sig af kommunale
idrætsfaciliteter, hvilket vil øge tilfredsheden med de kommunale idrætstilbud i lokalområderne.
Kontaktperson: Knud N. Mathiesen
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Budgetmodel for Vintertjenesten
Teknik og Miljø
I dag er det således, at Vintertjenestens budget ikke reguleres i takt med byudviklingen. For en
hastigt voksende kommune som Århus betyder det, at der hvert år bliver færre penge pr. km. vej
eller sti i kommunen til vintervedligehold.
Dansk Folkeparti foreslår derfor, at der laves en budgetmodel på området, der tager højde for
tilvækst i kommunens vejareal, så budgettet reguleres i takt med kommunens udvidelse af sti- og
vejnettet. Målet vil være at sikre, at der altid er de samme midler pr. km. vej og sti i kommunen til
rydning og saltning af stier og veje. Der vil primært være tale om flere aflønnede timer til
personalet, men midlerne skal også dække indkøb af materiel, salt, m.m., så Vintertjenesten er
rustet til kommunens udvidelser af sti- og vejnet. Vintertjenesten kan eventuelt tages med i den
budgetmodel, der allerede findes på vejområdet.
Kontaktperson: Knud N. Mathiesen
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Et rent Århus
Teknik og Miljø
Problemet med henkastet affald i Århus er stort, og affaldet skæmmer kommunen og er
derudover skadeligt for natur og miljø. Der er mange steder, hvor der er relevant at sætte ind i
forhold til at mindske svineriet. En oplagt indsats er at sikre, at de borgere, som rent faktisk gerne
vil bidrage til en ren by ved at smide deres skrald i skraldespanden, også har mulighed for det.
Desværre er manglen på skraldespande i nogle områder af Århus udbredt, ligesom der ofte ses
skraldespande der er overfyldte med det resultat at vinden, fugle, rotter eller endda ræve tømmer
skraldespandens indhold ud i den omkringliggende natur. Det er yderst utilfredsstillende, at affald
som borgere i god intention smider i skraldespanden, alligevel ender i naturen, fordi de
nuværende kommunale skraldespande er utidssvarende.
Dansk Folkeparti foreslår derfor, at der afsættes midler til flere, større og mere intelligente
skraldespande.
I forlængelse heraf vil det også være relevant at se på mulighederne for at øge antallet af
skraldespande midlertidigt, når der afholdes store arrangementer som eksempelvis NorthSide
eller koncerter i området ved stadion. De kommunale skraldespande på ruterne til
koncertstederne bliver ofte hurtigt overfyldte med det resultat, at meget skrald ender i naturen.
En yderligere indsats kunne derfor være at opsætte flere midlertidige skraldespande i de relevante
områder, og samtidig indgå dialog med arrangørerne med henblik på at få dem til at påtage sig et
større ansvar for de affaldsmængder der følger af arrangementerne.
I forlængelse af ovenstående bør det derudover overvejes at aktivere nogle af kommunens
langtidsforsørgerede kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i anden aktivering, og som med fordel
vil kunne bidrage til et renere Århus.
Kontaktperson: Knud N. Mathiesen
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Forslag fra Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti:
Hvilepladser til døende
Sundhed og Omsorg
De fleste ønsker at dø hjemme, men for nogle kan smerter og behov for pleje og sygepleje være så
stort, at det ikke er muligt at blive hjemme. Der er ældre som kommer på plejehjem kort før de
dør, og de skal derfor til at flytte ind i en ”ny” bolig kort før deres død. Det er meget
ressourcekrævende for både den ældre og dennes pårørende. Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti ønsker i stedet, at det gøres muligt for ældre og deres pårørende, at de
kan bruge tiden på at være sammen i ro og fred med den rette pleje i den sidste tid, hvor den
palliative indsats vigtig for at få en god afslutning på livet.
Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at der oprettes særlige
hvilepladser, som det er muligt at flytte ind i, i den terminale fase. Målet er, at de borgere der er i
slutningen af livet, og som ikke bor på plejehjem, kan flytte ind i en særlig bolig på et
plejehjem/lokalcenter. Her kan kommunen tilbyde ro til den ældre og familien mens der er
personale der har særlige kompetencer inden for den palliative pleje.
Økonomi: Der afsættes 2 mio. kr. årligt til indsatsen.
Kontaktperson: Jette Skive
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Flere elbusser i Århus Kommune
I Århus Kommune er der en målsætning om fossilfri kollektiv trafik fra 2030. Dette
ønsker Dansk Folkeparti rykket frem til 2025, af hensyn til miljøet, folkesundheden
og kommunens CO2 målsætninger. Forslaget er tidligere blevet afvist, da den
nuværende målsætning afhænger af levetiden på dieselbusserne, som ikke er
afskrevet inden 2025. Vi mener ikke bussernes levetid skal vægtes højere end
borgernes eller planetens og derfor vil vi finde midlerne til en hurtigere omstilling. Vi
ønsker også afsat en reserve til at sikre, at eventuelle udvidelser på busdriften i
kommunen kun sker ved indkøb af elbusser og ikke ved indsættelse af gamle eller
nye dieselbusser.
Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

Forslag fra Dansk Folkeparti
Gratis parkering den første time i Århus Midtby
Danks Folkeparti er inspireret af kommuner som Silkeborg og Herning og ønsker at
indføre tidsbegrænset gratis parkering på kommunens parkeringspladser.
Forventningen er, at det vil gøre midtbyen mere attraktiv at besøge i kortere perioder
og dermed skabe et bedre kundegrundlag for byens mange erhversdrivende. Et
forslag om dette blev behandlet i foråret og afvist på baggrund af manglende
finansiering til dækning af mindreindtægt på vejdrift. Vi ønsker at finde pengene
under budgetforhandlingerne, så der kan indføres 1 times gratis parkering inden for
Ringgaden på kommunale betalingsparkeringspladser. Alternativt kan der være tale
om en ordning som kun gælder i de kommunale P-huse.
Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

Mere skov og natur i Århus Kommune
Århus Kommune har i mange år haltet efter på sin egen målsætning for
skovrejsning. Selvom der er startet små pletter skov op mange steder i
kommune, som f.eks. mellem Beder og Malling, så er projekterne langt
fra målsætningen. Dette skyldes manglende midler til opkøb af jord til
udlægning af ny skov. Dansk Folkeparti ønsker der findes midler til at
genoptage skovrejsningen, af hensyn til biodiversiteten og miljøet. I den
forbindelse ønsker vi belyst, om en billigere mulighed kan være at
opkøbe mindre jord og i stedet lave frivillige aftaler om langvarig
braklægning. Et braklagt område giver plads til udvikling af vild skov og
natur mod en kompensation til jordejeren, frem for opkøb og etablering
af plantageskov.
Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

Budgetforslag
Forbedret sikkerhed ved Aarhus Å og havnefronten
17.06.19
Aarhus er en by ved havet på godt og ondt. Vi har alle stor glæde af, at der nu er skabt sammenhæng mellem by og havn, og vi oplever, at bylivet blomstrer, og at aarhusianerne i den grad har taget de attraktive og
bynære havnearealer til sig.
Med adgangen til vandet øges risikoen imidlertid også for ulykker. Siden 2003 er ti personer fundet druknet i
Aarhus Havn og Å. Vi bør og skal handle på disse tragiske hændelser, så alle kan færdes trygt ved vandet i
Aarhus.
I februar 2019 er der gennemført en sikkerhedsrundering ved Østjyllands Brandvæsen, Trygfonden, Politiet,
Teknik og Miljø m.fl. Dette har afstedkommet en rapport med anbefalinger til sikringstiltag. Rapporten har
fokus på flere redningskranse, stiger, bedre belysning, redningswire, pilotprojekt med termiske kameraer,
kampagner mv.
I Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre noterer vi os, at man generelt ikke anbefaler opsætningen af hegn, men har fokus på at man
kan redde sig selv, hvis uheldet skulle ske.
Beslutning:
Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale
Venstre tager rapportens anbefalinger alvorligt og foreslår, at der afsættes 1,9 mio. kr. til anlæg af de anbefalede sikkerhedstiltag samt midler til drift (165.000 kr. årligt).
Der afsøges muligheder for ekstern finansiering gennem fonde mm
Pva.
Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Radikale Venstre – I Aarhus Byråd
Heidi Bank, Jette Skive, Mette Skautrup, Jan Ravn Christensen, Eva Borchorst Mejnertz og Peter Hegner
Bonfils

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aarhus d. 7. april 2019
Forslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Økonomisk støtte til frivilligorganisationen Home-Start Aarhus
Home-Start Aarhus yder en værdsat og anerkendt frivilligindsats for småbørnsfamilier, der er
kommet i en vanskelig situation. Årsagerne til vanskelighederne kan blandt andet skyldes fysisk
eller psykisk sygdom, dødsfald, skilsmisse, flerbarnsfødsel eller fødselsdepression. En nylig
udarbejdet evalueringsrapport viser markant positive resultater for de familier, som Home-Start
hjælper:




Home-Start Aarhus har i 2018 hjulpet 70 familier, og evalueringen viser positiv udvikling
for hovedparten af disse familier i forhold til en række trivselsparametre. Herunder at skabe
mere overskud i hverdagen og ro i familien, samt give familierne redskaberne til at skabe
overblik over det praktiske i hverdagen.
En stor del af familierne angiver desuden, at indsatsen fra Home-Start Aarhus i høj eller
nogen grad har medvirket til at undgå sammenbrud i familierne, at familien er blevet mere
selvhjulpen, og at det er blevet lettere at fastholde job/uddannelse og at undgå sygemelding.

Home-Start Aarhus har i de sidste år haft to bevillinger fra Aarhus Kommune:
I.
II.

En 3-årig politisk vedtaget bevilling på 250.000 kr. fra MSB, som udløb i 2018.
En bevilling givet af MSB, MSO og MBU i fællesskab på i alt kr. 450.000 – denne bevilling
udløber i 2019.
I alt en hidtidig kommunal bevilling på kr. 700.000.

I 2019 står Home-Start Aarhus med et akut økonomisk problem, svarende til cirka 500 000 kr.,
stigende til 750 000 kr. årligt fremover. Dette har betydet, at Home-Start Aarhus har måttet opsige
den ene af de to ansatte faglige koordinatorer, hvilket har den konsekvens, at kapaciteten til
rekruttering og uddannelse af frivillige, til matching af frivillige med familier, og til den nødvendige
kvalitetssikring og opfølgning i familierne er blevet væsentligt nedprioriteret. Det bliver derfor ikke
muligt at hjælpe det samme antal familier i 2019 som i 2018, hvis ikke der ydes økonomiske støtte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Den Konservative byrådsgruppe i Århus
v. Mette Skautrup
tlf. 30 82 01 63, skautrup@aarhus.dk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partierne foreslår derfor:
1. Der ydes økonomisk støtte til Home-Start Aarhus, så der er mulighed for at give et
tilbud, der tilsvarer niveauet fra 2018. Støtten har tidligere været ligeligt fordelt mellem
de 3 magistratsafdelinger MSB, MBU og MSO
2. Home-Start Aarhus forpligter sig til årligt at lave skriftlig evaluering, der forlægges i et
dertilhørende nedsat udvalg.

Det Konservative Folkeparti
Venstre
Dansk Folkeparti

Mette Skautrup
Gert Bjerregaard
Knud N Mathisen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Den Konservative byrådsgruppe i Århus
v. Mette Skautrup
tlf. 30 82 01 63, skautrup@aarhus.dk

Budgetforslag fra Dansk Folkeparti og SF
Bevægelse og idræt for flere børn
En fysisk aktiv livsstil med bevægelse og motion er med til at fremme børn og unges sundhed og
trivsel. SF og Dansk Folkeparti ønsker derfor at vi løfter ambitionsniveauet og gør de muligt for
flere børn og unge at være fysisk aktive og bevæge sig mere i hverdagen.

Svendborg Kommune har igangsat et projekt, som blandt andet omfatter 6 ugentlige idrætstimer til
alle børn samt opkvalificering af pædagoger og læreres kompetencer i forhold til arbejdet med krop
og bevægelse i dagtilbuddene og idrætsundervisningen i skolen. Svendborginitiativet har haft stor
effekt og har blandt andet halveret antallet af overvægtige børn. De sundhedsmæssige effekter har
ligeledes vist sig at være særligt markante for de børn, der normalt ikke dyrker idræt i fritiden. Den
ekstra idræt i skolen viser særlig effekt hos de børn, der sundhedsmæssigt og motorisk tilhører de
10 % svageste.
Ud over Svendborginitiativet viser svensk forskning, at der er en tydelig sammenhæng mellem
børns motoriske udvikling og deres indlæring, koncentration og børn i førskolealderen med gode
fysiske færdigheder har oftest også et veludviklet sprog.

Der ønskes en belysning af, hvilke initiativer og indsatser der kan sikre mere bevægelse og idræt i
dagtilbud, skoler og fritids- ungdomsskoleområdet.

Stillet af Jette Skive og Thomas Medom

