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 For andet byrådsmøde i 
træk var der afbud fra So-
cialdemokraternes Helle 
Nielsen. Som vanligt var det 
partiets førstesuppleant, Mi-
chael Eskamp Witek, der satte 
sig i stolen i stedet for den 
lokale LO-formand.

Der var så godt fyldt op i 
tilhørerlogerne, at nogle af 
tilhørerne - i hvert fald ved 
mødets begyndelse - var 
nødt til at stå op for at lytte 
til debatten.

På rådhuset er der åben-
bart problemer med at få 
det markante og kunstfær-
dige ur til at gå efter tiden. 
Borgmester Anker Boye var 
i hvert fald godt i gang med 
at byde velkommen til mø-
det, før uret fandt ud af, at 
klokken var 15.

Den regionale tv-station, 
TV 2/Fyn er ikke særlig hyp-
pige gæst i byrådssalen. 
Onsdag eftermiddag var der 
både to journalister og en 
fi lmfotograf til mødet.

Venstres Steen Lund var ikke 
på plads i byrådssalen, da 
det maratonlange møde 
tog sin begyndelse. Og han 
dukkede heller ikke op. 
Han sad under mødet som 
Lego-ansat i et fl y fra Singa-
pore, og det blev oplyst fra 
Venstre, at han havde meldt 
afbud. På grund af en mis-
forståelse fra rådhusets side 
var der dog ikke indkaldt en 
stedfortræder.

Der blev åbenbart arbejdet 
med budgettalerne lige til 
det sidste. Ikke mindst for 
Socialdemokraternes Peter 
Rahbæk Juel og børn- og un-
gerådmand Susanne Crawley 
Larsen (R), der begge afl e-
verede deres bidrag til ad-
ministrationen og til avisen 
under en time, inden mødet 
gik i gang. Susanne Crawley 
har unægtelig også i de se-

neste dage haft en del andet 
at se til.

Der lød en henstilling til 
alle ordførere om at holde 
deres budgettaler på maksi-
mum 20 minutter. Venstres 
Bo Libergren havde måske 
indset, at det var svært for 
ham at klare, så han satte 
taletempoet op i overgear.

Når fl ere end hundrede 
mennesker er samlet i en sal 
i fl ere timer, må det jo ske. 
Det med at mobiltelefonen 
ringer. Da DF’s Pernille Ben-
dixen havde ordet, bimlede 
en telefon i den ene tilhø-
rerloge, og en af de faste 
tilhørere, Bjarne Hilmerssons 
hånd røg til lommen for at 
få stoppet den uvedkom-
mende støj. 

- Nogle vil synes, det er pin-
ligt, provokerende, upas-
sende og ubelejligt. Men 
jeg synes, det sætter de for-
handlinger, vi nu skal i gang 
med, i perspektiv. 

Sådan indledte rådmand 
Susanne Crawley Larsen (R) 
oplæsningen af et digt af 
Henrik Nordbrandt. Dig-
tet hedder Vuggevise og 
slutter med ordene: Lille 
krigsbarn, hvor vil du dø. 
Hvor bomberne falder eller 
i åben sø.

Da Alex Ahrendtsen fra 
Dansk Folkeparti senere fi k 
ordet, digtede han videre på 
de ord og fl ettede et spørgs-
mål ind til Susanne Crawley 
Larsen om, hvorvidt hun i sit 
hus på Hunderupvej giver 
husly til fl ygtninge. Det gør 
hun ikke, lod hun forstå. 
Til gengæld hjælper hun 
en fl ygtning på Langeland, 
hvor rådmanden selv har 
sommerhus.

Af Karsten Hüttel 
og Camilla Ahlmann-Jensen
khy@fyens.dk caje@fyens.dk

 ➤Budgetnavne

 ➤Onsdag præsenterede  de en-
kelte partier i ordførertaler deres 
overordnede tanker om Odenses 
kommunale budget for næste år, 
og den første debat fulgte efter. 

 ➤Men først i  dag, torsdag, går de 

egentlige forhandlinger i gang, når 
repræsentanter fra hvert parti mø-
des på rådhuset klokken 12.

 ➤Det forventes,  at politikerne - i 
hvert fald et fl ertal - når til enig-
hed om et budget i løbet af dagen.

Budgettet kan falde på plads i dag  ■Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen 
(R) tog sin lilla hoptimist med ind i byrådssalen til før-
stebehandlingen af budgettet. Et budget, som Odense 
Lærerforening ser mere optimistisk på, end den har 
gjort det tidligere, fordi foreningen oplever, at også 
andre erkender skolernes pengemangel. Den optimis-
me markerede lærerforeningen med uddeling af hop-
timister til politikerne.

 ➤Det sagde politikerne blandt andet om, hvordan de vil prioritere pengene

Se mange fl ere billeder og læs fl ere 
citater fra partiernes budgettaler 
om, hvordan de mener, pengene 
skal bruges til næste år i Odense.

 Vi skal bruge penge på re-
novering af veje og skoler, så 
det ikke kun er alle de nye og 
spændende ting, vi prioriterer.
Pernille Bendixen (DF)

 Odense bliver en storby, når 
vi har plads til at sige velkom-
men til dem, som ikke har nogle 
sted i verden at være. 
Susanne Crawley Larsen (R)

Det er vigtigt at gentage, 
at vores børn og unge står for-
rest, den dag vi får et større ind-
tægtsgrundlag.
Borgmester Anker Boye (S)

Om det er udsatte børn eller 
folkeskolen, er vi tilsyneladende 
i øjeblikket mest leveringsdyg-
tige i kaos og uvidenhed.
Kristian Guldfeldt (K)

 Vi vil ikke være med til at 
tage hjælpen fra svage ældre, 
bare fordi der er nogen, der kan 
råbe højere. Bo Libergren (V)
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[Vi ønsker, at der ikke skæ-
res ned på arbejdet med at få 
odenseanerne i arbejde.
Kristian Guldfeldt (K)
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Vi kan ikke bruge penge, vi 
ikke har. Nu skal vi fastholde 
vores vækststrategi og passe på 
den tillid, investorerne viser os.
Borgmester Anker Boye (S)

Initiativerne for de svageste 
og ensomme ældre ofres for at få 
enderne til at nå sammen. Vi siger 
nej. Brian Skov Nielsen (EL)

Ansatte slider og slæber for 
at få enderne til at nå sammen 
i nedskæringstider. Vi ved godt, 
der er svært, men et stort tak.
Brian Skov Nielsen (EL)
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Odense er i gang, og nu må 
vi tage bilkøerne, omkørsler og 
andre besværligheder med ro og 
tålmodighed. Brian Dybro (SF)
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[ Odenseanerne fi nansierer 
gennem besparelser i kommu-
nen en uhensigtsmæssig til-
strømning af fl ygtninge.
Pernille Bendixen (DF)

Hele eller dele af Odenses 
andel af ældremilliarden fra sta-
ten - 35 millioner kroner  i Oden-
se -  skal bruges til de ældre.
Pernille Bendixen (DF)

[Børn bør være en del af 
vores vækststrategi. En inve-
stering i folkeskolen er en in-
vestering i Odense.
Susanne Crawley Larsen (R)

Det er naivt at tro, at vi 
bare kan blive ved med at kræ-
ve, at skolen skal blive bedre 
og bedre for færre og færre 
penge. Brian Dybro (SF)

Vi ønsker at prioritere 
svage ældre, socialt udsatte 
børn, folkeskolen samt vækst 
og udvikling. Bo Libergren (V)
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[Jeg oplever fl ere og fl ere for-
tælle om Odense med rank ryg. 
Denne bystolthed er med til at 
sætte hele Odense i et nyt og mere 
attraktivt lys. Peter Rahbæk Juel (S)

Det er nu, Odense skal inve-
stere i de arbejdsløse, hvis ledig-
hed skal byttes ud med løncheck. 
Peter Rahbæk Juel (S)

Udgifterne til integration tre-
dobles på to år. Fra 21 millioner 
kroner i regnskab 2014 til 60 mil-
lioner kroner næste år.
Bo Libergren (V)
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