
Nok er nok… 
- Tale til demonstration mod besparelser i Århus kommune 25. maj 2011  

 
Et godt samfund er et trygt samfund – som sikrer os forsørgelse – når vi ikke 
kan få arbejde – eller når vi ikke er i stand til at arbejde.  
 
Et godt samfund sørger for trygge og udviklende pasningsmuligheder for vores 
børn – mens de voksne arbejder.  
 
Et godt samfund tager sig af vores syge medborgere, og gør sit yderste for at 
sikre den syge helbredelse.  
 
Et godt samfund tager sig af vores ældre og handicappede medborgere og 
sikrer, at den enkelte kan leve sit liv på egne betingelser.  
 
Et godt samfund søger for velfungerende kollektiv trafik og god infrastruktur.  
 
Et godt samfund sørger for uddannelse af den arbejdskraft, som samfundet og 
erhvervslivet efterspørger.  
 
De siger, at vi ikke har råd. Vi siger – at selvfølgeligt har vi råd – og vi har fået 
nok.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har spenderet milliarder på bankpakker og 
skattelettelser til de rigeste, alt imens den kommunale velfærd er sat på 
slankekur.  
 
Sidste års økonomiaftale med kommunerne er årsagen til, at kommuner i hele 
landet har sparet milliarder på den kommunale velfærd. Aftalen indeholder 
bestemmelser om økonomisk straf til kommuner, som ikke overholder 
budgetterne. Der er til gengæld ingen bøder til kommuner, som ikke passer 
godt nok på den kommunale velfærd. Sådan en prioritering giver selvfølgelig 
grobund for, at kommunerne prioriterer ansættelse af regnedrenge – mere end 
medarbejdere, som kan tage sig af den kommunale velfærd. Det er ikke godt 
nok.  
 
De store kuglerammer har været i brug, men de var åbenbart ikke store nok. 
Derfor skal byrådet nu for anden gang i år behandle et spareforslag – som 
endnu engang betyder alvorlige nedskæringer på den kommunale velfærd. Og 
vi har fået nok.   
 
Vi har fået nok af kommuner, som pynter sig med kvalitetsstandarder og store 
løfter til borgerne. I praksis har kommunerne nemlig indrettet sig på en måde, 
hvor det er de menige medarbejdere på de kommunale arbejdspladser, som 
har ansvaret for at levere den samme velfærd – men med færre og færre 
ressourcer.  



Vi har et budskab til kommunalpolitikkerne. Vi kan ikke længere udføre den 
kommunale velfærd på en forsvarlig måde. Nok er nok.  
 
Århus kommune har allerede sparet ½ mia. kr. Og det har allerede fået 
alvorlige konsekvenser.  
 
Familier får afslag på hjælp til deres børn. Handicappede får afslag på 
nødvendig hjælp. Og i ældreplejen kan en nattevagt nu risikere at være alene 
om ansvaret for 60 plejekrævende beboere.  
 
Overalt er der skåret i normeringerne, så grænsen for det forsvarlige for 
længst er overskredet. Når byrådet mødes i dag, skal det tage stilling til 
yderligere besparelser på 150 mio. kr. og vi har næppe set de sidste 
besparelser i år, med mindre byrådet skifter kurs. Skal kommunen amputere 
et ben, så behold i det mindste det raske ben.  
 
Derfor har vi også et godt tilbud til kommunalpolitikkerne. I har vores støtte og 
opbakning til at ændre den kommunale prioritering. Opgiv de mange 
bureaukratiske mellemregninger – og prioriter velfærd til borgerne.  
 
Noget bureaukrati kan I bare droppe. Andre gange vil det betyde, at I må 
bryde en række bureaukratiske love – men hellere lovbrud på bureaukratiske 
regler – end lovbrud på borgernes ret til velfærd.  
 
Opgiv visitation af borgerne. Visitationen bygger alligevel på urealistiske 
økonomiske rammer, og brug i stedet de mange ressourcer direkte på 
borgerne.  
 
Opgiv udgifter til dyre PDA’ere og tidskontrol, så vi i stedet kan forbedre tiden 
hos borgerne.   
 
Opgiv velfærdsteknologiske løsninger, hvis investeringer sker på bekostning af 
den nødvendige hjælp.  
 
Opgiv meningsløse sygesamtaler, og brug i stedet ressourcerne på at 
forebygge, at andre også bliver syge af stress og tidspres.  
 
Opgiv tilfredshedsundersøgelser – og brug i stedet ressourcerne på at 
tilfredsstille borgerne.  
 
Opgiv oprustning på kommunikation, som skal italesætte hvor god en 
kommune Århus er – og bevis det i stedet.  
 
Opgiv at bruge ressourcer på at lave bureaukratiske indkøbsaftaler.  
 



Opgiv bureaukratiske ledelsesstrukturer – kommunen får råd til adskillige 
menige ansatte, hver gang de fyrer en direktør eller chef.  
 
Opgiv også dyre prestigeprojekter, så længe de iværksættes på bekostning af 
borgernes ve og vel.  
 
Og opgive også gerne personalegodeordninger. En hvilken som helst 
medarbejder i den kommunale velfærd vil prioritere et godt arbejdsmiljø og 
mulighed for at udføre et anstændigt stykke arbejde – frem for billige aviser.  
 
Og hvad glæde har vi af at være kulturby – hvis det sker på bekostning af 
vores børn og ældres ve og vel? 
 
Opgiv også meningsløs og ulogisk kassetænkning, som kun kan forklares af 
økonomer.  
 
Det betaler sig at bruge vejsalt nok til, at vi ikke brækker arme og ben. Det 
synspunkt deler regionerne i det mindste.  
 
Lærer, pædagoger og social- og sundhedshjælpere får i forvejen ikke nogen 
fyrstelig løn. Ansæt os på ordinære vilkår – i stedet for at bruge tid og 
ressourcer på at lede efter løntilskudsjobs.  
 
Det kunne i det mindste hjælpe den hårdt pressede magistrat for sociale 
forhold og beskæftigelse, om øvrige magistrater betalte for egne 
medarbejdere. Det er nemlig Social og beskæftigelse, der i dag betaler for de 
øvrige magistraters ansatte i løntilskud. Betalte de enkelte magistrater selv, så 
havde Social- og beskæftigelse flere penge, og det kunne komme 
handicappede og andre trængende borgere til gavn.  
 
Og mens vi er i den boldgade, hvor magistraterne leger økonomisk gemmeleg 
med hinanden - så NEDLÆG hellere magistraterne – frem for at nedlægge 
velfærden.  
 
Kommunerne og regeringen er igen i forhandling om næste års budgetter. Og 
endnu engang må vi på det kraftigste opfordre kommunalpolitikkerne til at 
undlade at indgå aftaler, hvis aftalerne ikke rækker til at tage sig af de 
elementære kommunale opgaver.  
 
Med de nuværende aftaler er det kommunale selvstyre alligevel en illusion, 
hvor kommunerne alene har lov til at fordele elendighederne. Ansvaret skal 
placeres – der hvor det hører hjemme.  
 
For der er selvfølgelig endnu en dimension. Mens kommunerne venter på 
forhandlinger om næste års budgetter – så er VKO i fuld gang med at investere 
i den kommende valgkamp med løfter om flere grænsevagter og længere 



fængselsstraffe. Det bliver vores børn næppe klogere af – og de fattige bliver 
næppe rigere. Men uanset regeringens usmagelige prioriteringer, så kan 
kommunerne stadig selv gøre en forskel.  
 
Skær i det kontrolbureaukrati, der bygger på regeringens mistillid til borgere 
og kommunalt ansatte. 
 
Og indgå ingen ny aftale med en regering, der holder kommunerne i en 
bureaukratisk og økonomisk spændetrøje. 
 
Gå forrest Århus – Vi har brug for at tro på at det nytter. Foretag en U-vending 
og drop besparelserne.  
 
 
 


