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Et Aarhus, der skaber balance 
 

Vi ønsker, at Aarhus skal være den bedste by og kommune for verden. Aarhus skal være 

med til at sikre en verden, hvor alle mennesker trives. Hvor alle trives på en planet, der er i 

balance og bugner af liv og artsrigdom. Hvordan sikrer vi det? Det gør vi bl.a. ved at udvikle 

en kommune, der går foran i arbejdet for at skabe balance på tre bundlinjer - den grønne, 

den sociale og den økonomiske.  

 

I Aarhus har vi et stort fokus på økonomisk og bymæssig vækst. Ønsket om vækst kobles til, 

at vi kan få flere til vores by/kommune, at vi kan få flere i arbejde, bedre normeringer osv. 

Men vi glemmer at forholde os til i tilstrækkelig grad, om væksten kan og skal fortsætte i det 

uendelige. Om væksten har for store konsekvenser for mennesker og for den planet, vi bor 

på. 
 

Vi foreslår, at vi bygger vores økonomi op på en måde, så vi på én gang tilgodeser vores 

borgere i kommunen, naturen, klimaet og økonomien selvfølgelig. Vi har så mange 

muligheder for at fordele vores ressourcer anderledes, og vi er nødt til at komme ud af 

vanetænkningen. Vi inviterer til, at vi i Aarhus får skabt en ny form for fremdrift, der 

samarbejder med den levende verdens harmoni, så ressourcer ikke bliver opbrugt men 

bliver brugt igen og igen. Vi ønsker at skabe cirkler af energi på sol, vind og bølger. Vi ønsker 

at genskabe naturområder, så de bugner af liv. Og vi ønsker at uddele handle- og 

beslutningskraft til så mange som overhovedet muligt. Vi ønsker at skabe en kommunal 

økonomi, der trives og ikke blot vækster. Og det kræver fælles nytænkning. Og vi forsøger at 

tage de første skridt med dette budgetudspil fra Alternativet Aarhus.  

 

  

3 af 39 



 

Tre bundlinjer i budget og regnskab i Aarhus  
 

Alternativet foreslår, at Aarhus indfører et mere helhedsorienteret budget og regnskab. I 

stedet for regnskabets endimensionelle økonomiske bundlinje vil Alternativet indføre et 

budget og regnskab med tre bundlinjer – en grøn-, en social- og en økonomisk bundlinje.  

 

Effekt: 

I styringen af kommunen skal vi navigere efter af de tre bundlinjer, for de giver et langt 

mere helhedsorienteret billede af, om kommunens udvikling er på rette vej. Vi har på 

nuværende tidspunkt Aarhusmålene med tilhørende indikatorer, men vi ønsker en mere 

ligelig fordeling af mål og indikatorer ud fra de tre bundlinjer.  

 

Ydelse:  

 

Vi foreslår:  

- At Borgmesterens afdeling kommer med et udspil til, hvorledes Aarhusmålene og de 

tre bundlinjer kan sammentænkes og udvikles, så vi som byråd har et mere 

helhedsorienteret grundlag at træffe beslutninger ud fra i budget- og 

regnskabsplanlægningen fra 2020. Herunder hvordan der kan udvikles nye og flere 

indikatorer under hver bundlinje - særligt under den grønne, der i vores optik ikke 

har tilstrækkelige indikatorer under Aarhusmålene. Det skal være muligt at vurdere 

hvert forslag og tiltag ud fra, hvilke muligheder og konsekvenser det har på alle tre 

bundlinjer.  
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Den grønne bundlinje 

Klimapulje - investering i fremtidens Aarhus 
 

Fremtiden kalder på innovation, investering og intens indsats på klimaområdet for at nå 

Aarhus’ mål om CO2-neutralitet, en vedvarende energiforsyning og komplet grøn omstilling 

for at imødegå klimakrisen. Derfor foreslår Alternativet, at Aarhus Kommune vedtager en 

klimapulje, der netop kan dække disse kommende investeringskrav, som på mange områder 

rent økonomisk stadig er ukendt.  

 

Puljen kan sammenlignes med andre puljer i kommunen som fx til events, mobilitet eller 

innovation. Puljens opsparing akkumuleres, således at hvis puljen ikke er brugt i et aktuelt 

år, vil midlerne gå videre til de efterfølgende år. Dermed kan man sikre en forudsigelig 

økonomi, hvor der kan planlægges langsigtet med både store og mindre investeringer. 

 

Fællesnævneren for puljen er, at midlerne er øremærket klimatiltag, der fremmer 

omstillingen til en klimavenlig, CO2-neutral og fossilfri kommune.  

 

Klimapuljen vil kunne dække både kommunal, private, almene eller erhvervsmæssige tiltag. 

Det vil sige, at kommunen kan vælge helt eller delvists at støtte grøn omstilling hos konkrete 

virksomheder, borgere, boligselskaber mv., hvis det bidrager til at nå de overordnede mål. 

 

På sigt vil klimapuljens formål kunne ændres til i højere grad at understøtte klimasikring af 

kritisk infrastruktur, men først Aarhus Kommune har gennemgået den grønne omstilling.  

 

Effekt:  

Opnå CO2-neutralitet, vedvarende energiforsyning og en grøn omstilling. 

 

Ydelse:  

Konkret forslag til investeringer og indsatser beskrives og vedtages ud fra et grundigt 

forarbejde på tværs af magistraterne. Indsatsen forankres i MTM. 

 

Ressourcer:  

Der afsættes 38 millioner årligt.  
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Vedvarende energi i 2030 
Aarhus Kommune har et mål om at bruge fossilfri energi i 2030 i forbindelse med at blive 

CO2-neutral. På sigt har kommunen et mål om udelukkende at basere energiforsyningen på 

vedvarende energikilder både for el og varme.  

Alternativet foreslår, at målet om 100% vedvarende energikilder også skal opnås i 2030, 

hvor Aarhus reelt skal være forsynet med vedvarende energi primært fra vind, sol eller 

vand. 

 

Effekt:  

Det betyder, at fjernvarmen efter 2030 er brændselsfri (fra fx træpiller og flis), som kræver 

en udfasning af biomasse. Der bør dog stadig være rum til forbrænding af halm og affald. 

Det kræver også at al el produceres lokalt eller indkøbes fra vedvarende energikilder. Samlet 

set vil det sikre en reel CO2-neutralitet for hele Aarhus Kommune. 

 

Ydelse:  

Der skal udarbejdes en plan for at investere i, etablere og indkøbe energi fra: 

● Vindmøller (hav/land) 

● Solceller på bygninger / solcelleparker/markanlæg 

● Geotermi 

● Biogas 

● Forsøg med bølgeenergi og lignende nye teknologier 

 

Ifølge Kortlægningsrapport, Strategisk energiplanlægning i Aarhus er 80% af fjernvarmen i 

Aarhus fra såkaldt “vedvarende energi”, der dog primært er biobrændsel og affald.  

Tilsvarende vil elektriciteten i 2018 primært blive produceret på baggrund af 

biomasse (ca. 44 %), efterfulgt af affald (ca. 14 %) – samt i mindre omfang kul (ca. 

4 %). Solcellerne forventes at stå for lidt over 1 % af elproduktion, hvilket er 

en anelse mere end vindmøllerne, mens knap 32 % af elektriciteten forventes 

at blive importeret. Den sidste del er en blanding af forskellige fossile brændselskilder. 

 

For at Aarhus Kommunes energiforbrug kan dækkes af vedvarende energi kræver det fx : 

● Tilknytning til yderligere 12 landvindmøller*, fx 4 på Aarhus Havn, på i alt 38 MW 

● Tilslutning til en havvindmøllepark på 410 MW, fx bestående af 43 stk. á 9,5 MW 

● 3,5 km2 solceller på i alt 230 MW 

● 626.776 m2 (62 hektar) solvarmeanlæg 

● 3 biogasanlæg á 24,5 mio. m3 

 

* Landmøller kan fx opsættes ved motorveje for at skabe mindst mulig gene. 

 

6 af 39 



 

Samlet set vil det give en fuld dækning af kommunens energiforbrug, forudsat at der 

løbende som planlagt foretages energiforbedringer. 

 

Ressourcer:  

Forslaget vil kræve massive investeringer i anlæg til vedvarende energiproduktion, 

samarbejde med erhvervsliv, energiselskaber mv.  

Investeringen og planlægningen af denne komplette grønne omstilling finansieres af Aarhus 

Kommunes klimapulje, som Alternativet foreslår nedsættes blandt andet til dette formål. 
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Solceller på kommunale bygninger 
Vi ønsker solceller på alle kommunale bygninger. Det forhindres dog af et lovkrav om 

selskabsdannelse, som gør mulighederne for nye solcelleanlæg på kommunale bygninger 

meget begrænsede. Sidste år udfordrede Alternativet i budgetforliget denne lovgivning ved 

at bede om en redegørelse for barrierer samt potentialer for kommunens solcelleindsats. 

Herunder bad vi om at få undersøgt, hvorvidt kravet om selskabsdannelse kan løses ved at 

indgå i et samarbejde med et af kommunens allerede eksisterende selskaber.  

 

Aarhus Kommunes redegørelse er udfærdiget, og den afsluttes med en række anbefalinger 

til handlemuligheder, hvormed vi kan reagere på de udfordringer, som lovgivningen giver os.  

 

Ydelse: 

Derfor foreslår vi følgende til denne budgetproces:  

 

1) At der formuleres krav og målsætninger om brug af solceller i kommunale 

ejerstrategier overfor kommunale selskaber. Dette kan ske ved opfordringer til 

generelt at udbygge med vedvarende energi og til at udarbejde planer herfor. 

2) At vi opretter en intern kommunal støttepulje på fx 2 mio. kr. til at eksperimentere 

med opsætning af bygningsintegrerede solceller. MTM bedes beskrive mulige 

rammer for projektet og anbefale en pulje, der beløbsmæssigt kan finansiere et 

tilstrækkeligt antal projekter til at skabe innovative samarbejdsrelationer og solide 

erfaringer med temaet.  

3) At Aarhus Kommune fortsat via KL og stat arbejder målrettet og intenst på at 

forbedre indsatsmuligheder for kommunerne på solcelleområdet .  
 

Ressourcer:  

Støttepulje på 2 mio jf. punkt 2) eller alternativt finansieret via Aarhus Kommunes 

klimapulje, som Alternativet foreslår nedsat blandt andet til sådanne formål. 

 

MTM bedes udarbejde overblik over økonomi over punkt 1) 

 

Inspiration:  

Københavns Internationale Skole fra 2017 har over 6.000 kvm solceller på murene i alle fire 

verdenshjørner – spændende, grønfarvede og med ”lysspil” i. Man har helt sparet 

traditionelle facadematerialer og producerer ca. halvdelen af strømbehovet. Eleverne kan 

følge produktionen, bruger data fra anlægget i fysikundervisningen og lærer om 

bæredygtighed. Tilbagebetalingstid er energimæssigt på 2 til 3 år. I et andet eksempel er der 

i 2018 eftermonteret 1400 kvm solceller på sygehusets facade på Bornholm – ligeledes i et 

smukt, grønt design. De flotte grønne facadesolceller erstatter byggematerialer og 
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producerer op til 207 kW. Aarhus Kommune har i foråret 2019 opsatte facade-solceller på 

3.800 m2 ved renovering af deres bygning Grøndalsvej 1 i Viby for i alt 15 mio. kr. 

 

 

(Foto: Københavns Internationale Skole) 
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Genanvendelse af ressourcer 

Forsøg med sortering i det offentlige rum på udvalgte 

steder  
 

Vi har stort fokus på at genanvende ressourcer i Aarhus, og derfor prioriterer vi også 

sortering af affald højt. Kommunen giver bl.a. gode muligheder for sortering i de private 

hjem og inden længe også i skoler og i de aarhusianske virksomheder. Vi foreslår, at vi også 

indfører affaldssortering i byens offentlige rum.  Vi foreslår, at der gives 

sorteringsmuligheder med samme fraktioner som i private husstande. 

 

Effekt:  

- Øget genanvendelse 

- Øget opmærksomhed på genanvendelse i offentlige rum  

 

Ydelse: 

Initiativet foreslås opstartet i 10 udvalgte offentlige rum, hvor der færdes mange mennesker 

i længere tidsperioder, hvorved der opnås erfaringer med logistik, udfordringer, potentialer 

og effekt. Efter et års afprøvning foreslår vi fuld implementering af sortering i offentlige rum 

i Aarhus Kommune.  

 

Ressourcer:  

Vi beder MTM om at belyse omkostningerne til anlæg og drift samt forskellige muligheder 

for finansiering. Vurderet ud fra lignende initiativer i andre byer har projektet estimerede 

anlægsudgifter på 2,5 millioner kroner for det første år.  
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Grøn handlekraft: Kompostering i mini-samfund 
I Aarhus skal vi blive bedre til leve i balance med naturen og ikke overforbruge dens 

ressourcer. Derfor har vi generelt stort fokus på affaldssortering, men vi er ikke nået så langt 

i udviklingen af løsninger, der kan bringe aarhusianernes madaffald i spil som ressource, så 

vi brænder det primært af som restaffald på nuværende tidspunkt.  

 

Effekt:  

Med Bokashi metoden kan aarhusianerne kompostere store dele af det madaffald, de 

producerer. Ved at kompostere med Bokashi metoden produceres mindre CO2 pr. husstand, 

da madaffaldet ikke skal transporteres, brændes eller omdannes til biobrændsel.  Ved 

bokashi-kompostering i minisamfund bliver vores madaffald en del af en lokal cyklus, hvor 

det forbedrer jordens kvaliteter fx i haver, plantekasser og på marker markant. 

Bokashi-beriget-jord binder desuden kulstof og kan dermed fungere som et CO2 lager 

ligesom eksempelvis skov. 

 

Ydelse:  

Vi foreslår at: 

1) MTM udarbejder en en redegørelse med konkrete handlemuligheder for 

genanvendelse af madaffald i kommunen - herunder også med estimater på 

klimaeffekt for hver handlemulighed 

2) Her og nu opretter vi en pulje, hvor byens boligforeninger eller mindre by-samfund, 

der organiserer sig samlet, kan ansøge kommunen om at blive en del af et forsøg 

med bokashi-kompostering i minisamfund. Et lignende forsøg blev gennemført på 

Aarhus Ø i 2017 med rigtig gode resultater. Vi foreslår, at puljens størrelse er på 1 

million kroner.  

 

Lovgivning omkring kompostering: 

Man må kompostere under særlige vilkår i små samfund. Med små samfund menes der i 

denne sammenhæng f.eks. mindre og velafgrænsede fællesskaber, som haveforeninger, 

etageejendomme, boligforeninger, boligkomplekser, mindre landsbyer, småøer, festivaler 

og lignende. 

 

Man skal overholde følgende særlige betingelser for kompostering i små samfund: 

- Køkken- og madaffaldet skal være færdigkomposteres før det anvendes. 

- Køkken- og madaffald, som komposteres, skal stamme fra det lille samfund hvor det 

er indsamlet, og den færdigkomposterede kompost skal anvendes i det samme lille 

samfund og må ikke flyttes ud af området. 

- Komposten kan kun anvendes i haver, parker, køkkenhaver og lignende. 
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- Komposten må ikke anvendes på landbrugsjord. 

- Komposten må ikke opbevares eller bruges på steder, hvor det kommer i kontakt 

med dyrehold, herunder hobbyhøns eller hobbygrise. 

Ressourcer:  

Pulje på 250.000 kr. årligt 
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Aarhus prioriterer cyklismen 
Aarhusianerne vælger cyklen til. Øget bevilling til cyklisme er så vigtigt både ud fra hensyn til 

klimaet, sænkning af forureningen, mindskelse af trængsel på vejene og ud fra et 

sundhedsmæssigt synspunkt. Og vi skal have endnu flere med på bølgen. Vi har en stærk 

cykelhandlingsplan for Aarhus Kommune, der skal fremme cyklismen, øge antal cykelture 

markant og omvendt sænke antallet af bilture. Udfordringen er, at cykelhandlingsplanen er 

underfinansieret. Vi foreslår at tilføre arbejdet for at implementere cykelhandlingsplan 

yderligere 52 millioner over de næste 4 år. Det er ikke tilstrækkeligt, men vil dog kunne sikre 

yderligere initiativer - herunder styrkelse af cykel-forbindelsen til vores oplandsbyer og 

sikkerheden for cyklisterne.  

 

Effekt:  

- For hver dag en borger vælger cyklen, især frem for bilen, spares der en betydelig 

mængde CO2: Ca. 135 gram CO2 per kilometer. Dette er et væsentligt skridt i retning 

af at blive CO2 neutral i 2030. 

- Færre biler i byen vil reducere forurening væsentligt.  

- Bedre cykelstier giver bedre sikkerhed for cyklisterne. 

 

Ydelse:  

- 52 mio. for perioden 2020 til 2023 
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Strategi for delebiler i Aarhus 
Vi er kraftigt udfordrede af transportsektoren i klimaindsatsen. Det er stadig en af de 

gigantiske udledere af CO2. Selvom vi har gjort meget for at styrke den kollektive transport i 

Aarhus - særligt med letbanen - og også har gjort meget for at flytte flere over på cykel eller 

gå-ben, så er der stadig virkelig mange aarhusianere, der hver dag vælger bilen ind mod eller 

ud af byen. El-bilsmarkedet ikke ikke boomet tilstrækkeligt endnu, selvom der ingen tvivl 

hersker om, at vi skal udfase fossile brændstoffer i vores biler. Det er dog heller ikke 

tilstrækkeligt, at alle skifter fossilbilen ud med en el-bil. Mange biler - uanset om de er på el 

eller ej - skaber trængsel i vores by. De fleste bilister vælger fortsat at sidde alene bag rattet 

uden at få fyldt resten af sæderne op. Det skal vi gøre noget ved.  

 

Vi foreslår, at Aarhus Kommune udvikler en strategi med ambitiøse målsætninger for 

delebilismen.  

 

Effekt: 

Det er dokumenteret i flere forskellige forskningsartikler, blandt andet fra DTU, at en delebil 

med fast stamplads erstatter 5-10 privatbiler, og at delebilister kører mindre i bil og i højere 

grad bruger cykel og kollektiv transport. Udover færre biler og dermed mindre pres på 

parkering samt mindre bilkørsel, vil indsatser, der fremmer delebilismen, betyde mindre C02 

udledning fra transport og dermed bidrage til Aarhus Kommunes mål om at blive CO2 

neutral. Analyser fra DTU peger på, at klimaeffekten er på 0,23-0,45 ton sparet CO2 

udledning pr husstand, der er delebilsmedlem, årligt.  

 

Ydelse: 

Vi foreslår på baggrund heraf, at: 

- Aarhus Kommune udvikler en strategi for styrkelsen af indsatsen for delebiler, der 

bl.a forholder sig til parkering (bl.a med og uden fast stamplads), synlighed, krav om 

delebiler i byplanlægning, mulighed for delebils-øer, netværk og innovative 

samarbejder. 

- Aarhus Kommune tilbyder rådgivning og vejledning om foreningsdannelse til grupper 

borgere, der gerne vil oprette en delebilsordning 

- Der i strategien er ambitiøse mål for, hvor mange af delebilerne, der er el-drevne.  

 

Ressourcer:  

Vi beder MTM om at belyse omkostningerne.  
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Grøn varelevering med el-biler i Midtbyen 

Aarhus Kommune skal fremme den bæredygtige omstilling, forbedre luftkvaliteten og 

mobiliteten i Midtbyen. I forbindelse med indførsel af kommunens grønne trafikplan skal 

der stilles krav om, at al pakketransport i bil til Midtbyen og på sigt al varelevering med bil i 

Aarhus, skal være fossilfri. Det skal samtidig varetages af én fælles operatør for at mindske 

antallet af varebiler på vejene. 

 

Effekt: 

- Mindske forurening og CO2-udledning 

- Forbedre mobiliteten, særligt i dagtimerne 

 

Ydelse:  

I Trafikplanens fase 1 skal der indføres en central pakketransport-løsning, der er baseret på 

el-drevne fragtbiler på alle non-food områder og på sigt også kølebiler. Denne løsning skal 

være etableret senest i 2022. I løsningen skal der indgå mulighed for at tage emballage med 

retur for at spare transporten. 

 

Kommunen skal samtidig lave en opgørelse over den potentielle CO2-besparelse i forhold til, 

hvor mange ture vognmænd og pakkeleverandører kører hver dag, med estimeret 

brændstofforbrug og opgørelse af CO2-udslip. Samtidig skal det vurderes, hvor meget 

emballage, som i dag bortskaffes i den forbindelse af private vognmænd og renovation, og 

hvor stor en CO2-besparelse dette vil give. Det skal samtidig opgøres, hvad deres spares i 

partikelforurening, støj og mobilitetsgener.  

 

De deltagende butikker og virksomheder vil kunne opnå mærkningen ”grøn butik”, som vil 

vise overfor deres kunder, at de aktivt deltager i at mindske CO2-udledningen, 

partikelforureningen og forbedre mobiliteten.  

 

Løsningen skal iværksættes i tæt samarbejde med de forskellige distributører, hvor der skal 

udvikles en tilfredsstillende forretningsmodel, herunder behov for antal af centrale 

omlastningsstationer. 

 

Ressourcer:  

Vi beder MTM om at belyse omkostningerne. Løsningen skal være udgiftsneutral for 

kommunen. 
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Vild natur 

Udvikling af naturen og den biologiske mangfoldighed 
Vi ønsker, at Aarhus skal bugne af liv og mangfoldig natur. At vi i Aarhus skal gøre vores 

ypperligste for at genskabe en vild natur i balance. Vi har en række initiativer i gang, men vi 

kan gøre mere.  

 

Danmark har sammen med 192 andre lande forpligtet sig på de 20 såkaldte 

Aichi-biodiversitetsmål, der sætter retningen for at stoppe nedgangen i biodiversitet og 

genoprette den biologisk mangfoldighed senest i 2020. Vi er langt fra i mål.  

 

Ydelse:  

Alternativet foreslår, at vi i Aarhus sætter en ambitiøs målsætning om en fordeling mellem 

natur (reel natur med et acceptabelt niveau af artsrigdom og kvalitet og som ikke tjener til 

produktion) og by (defineret som bygninger, veje og anlæg).  

 

Vi foreslår: 

- At vi udvikler naturen i kommunen, så reel natur udgør 25% af landarealet inden 

2025. På nuværende tidspunkt udgøres ca. 13 % af landarealet af reel natur, der ikke 

anvendes til produktion (skovhugst og landbrug).  

 

Ressourcer: 

Vi beder MTM beregne økonomien for denne ændring i landarealet.  
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Vandløbsrestaurering – mere biodiversitet i 

kommunens vandløb 
Under halvdelen af alle vandløb i Aarhus Kommune kan i dag leve op til de målsætninger, 

som kommunen er forpligtiget til at opfylde. Biodiversiteten i vores vandløb er i knæ, og 

miljøet lider stadigt under tidligere tiders hårdhændet behandling. 

 

Alternativet foreslår derfor, at vi får genskabt det gode miljø i vandløbene, hvor dette 

relativt let kan gøres. Teknik og Miljø har tidligere beskrevet, at de bedste virkemidler til 

forbedring af miljøet kan ske ved udlægning af sten og grus i vandløbene. 

 

Effekt: 

Mere biodiversitet i kommunens vandløb og målsætningsopfyldelse af politisk bestemte 

miljømål. Borgerinddragelse og understøtning af medborgerskab igennem samarbejde med 

de naturinteresserede borgere, der hvert år lægger mange frivillige arbejdstimer i 

forbedring af vores vandmiljø. 

 

Ydelse: 

Teknik og Miljøs har til vores ændringsforslag til vandløbsregulativerne beskrevet, at 

biodiversiteten i vandløbene kan forbedres ved udlægning af sten og grus på 80 km vandløb. 

Dette arbejde ønskes igangsat og yderligere beskrevet. 

 

Ressource: 

Alternativet ønsker, at der afsættes en ramme på 3 millioner kr. til vandløbsrestaurering i 

kommunens vandløb. Desuden at der indenfor rammen skabes mest muligt biodiversitet og 

forbedring af vandløbene, samt borgerinddragelse hvor muligt. Forslaget ønskes præciseret 

af Teknik og Miljø, herunder tidsplan for iværksættelse af aktiviteterne. 
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Biodiversitetspulje 
Der skabes hvert år mange gode initiativer og naturprojekter i Aarhus Kommune, men når vi 

ser på status for vores indsats, så har naturen og biodiversiteten i Aarhus det rigtig dårligt. 

Der er behov for at vi målretter midler til mere og bedre biodiversitet for at opnå mærkbare 

forbedringer. 

 

I Aarhus gør vi mange gode ting med bl.a. ny og omfattende skovrejsning, og med anlæg af 

nye naturvenlige områder. Vi glemmer dog ofte at tænke den gode artsrige natur ind, når vi 

planlægger nyt. Vi har derfor allerede i dag mange og store områder som henligger 

naturligt, men med ringe biodiversitet. 

 

Der mangler ofte økonomi til at sikre, at vores nye skove og naturområder også er rige på 

biodiversitet. Vil vi også have vandet tilbage i skovene, plads til lysninger og enge eller 

reservere områder målrettet høj biodiversitet, så er der ofte hverken økonomi eller plads i 

de projekter, som vi udvikler. 

 

Effekt: 

Det er vigtigt at vi får skabt plads til den gode biodiversitet i de områder, som vi allerede har 

udlagt til natur, og at vi fremadrettet får tænkt biodiversiteten ind i alle nye projekter. 

Mange af vores skove og offentlige naturområder har et stort uudnyttet potentiale. Ved at 

tænke biodiversiteten ind i nye projekter og forandre vores eksisterende områder, kan der 

let og relativt billigt skabes meget bedre biodiversitet. Dette kan f.eks. gøres gennem 

afgræsning, indpasning af vådområder, ådalsprojekter og ved at skabe plads til vildere 

naturtyper. 

 

Ydelse: 

Biodiversitetspuljen er tiltænkt alle de projekter som fremmer biodiversitet i kommunen, og 

den kan ansøges af de forvaltninger og borgere, som har egnede projekter. Vi foreslår, at 

puljen uddeles sideløbende med og på samme måde som De Grønne Projekter. Det er 

Alternativets opfattelse at biodiversiteten vil få et markant løft, idet der er tale om relativt 

billige projekter i allerede eksisterende områder eller som en tillægsydelse til kommende 

projekter med anden finansiering. 

 

Ressourcer: 

Der afsættes årligt 1 million kr. i budget til mere og bedre biodiversitet. 
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Den sociale bundlinje 

Forsøg med friere rammer på beskæftigelsesområdet 
Vi ønsker, at Aarhus Kommune arbejder for friere rammer på beskæftigelsesområdet - både 

for forvaltningens medarbejdere og for de ledige borgere. Vi ønsker, at Aarhus Kommune 

afprøver nye metoder for at få ledige i meningsfuld beskæftigelse.  

 

Vi foreslår at gennemføre et projekt, hvor de deltagende medarbejdere flyttes fra 

nuværende kontrolfunktioner og sagsbehandling over til en ny form for rådgivnings- og 

vejledningsarbejde. Dette arbejde bygger på dialog og tager i høj grad udgangspunkt i, hvad 

den enkelte tror på og drømmer om for sit arbejdsliv, og hvad der så konkret skal til for, at 

dette kan realiseres.  

 

Vi foreslår, at tankerne bag kontanthjælp uden modkrav kombineres med personlige 

borgerstyrede budgetter, som Aarhus Kommune tidligere har arbejdet med.  

 

Vi foreslår et forsøg, hvor 100 job-parate borgere får mulighed for at budgettere med op til 

50.000 kr. til at designe deres egen beskæftigelsesindsats. Vigtigt er, at borgerne kan selv til- 

og fravælge samtaler, opfølgning og tilbud under projektets varighed.  

 

Forslaget fra Alternativet taler ind i en række planlagte og igangsatte forsøgsaktiviteter på 

beskæftigelsesområdet i Aarhus. Disse innovationsaktiviteter sigter mod at udvikle en 

indsats, hvor elementer som styrket borgerdialog, tværfaglighed og meningsskabelse er i 

højsædet.  

 

Desuden ligger det foreslåede forsøg i tråd med et mere dybereliggende paradigmeskifte på 

beskæftigelsesområdet, hvor der i højere grad bliver fokus på friere rammer for både den 

enkelte medarbejder, men også for kommunernes planlægning og udførsel af 

beskæftigelsesindsatsen.  

 

Effekt:  

Beskæftigelsesindsatsen befinder sig i et paradigmeskifte. Et vadested, hvor fokus på 

rettidighed og regulering udfordres af elementer som mening, samskabelse og aktivt 

medborgerskab.  

 

Via det nedenstående forslag og beskæftigelsesforvaltningens øvrige innovationsindsatser 

skabes en platform for forsøgsindsatser, som i endnu højere grad er meningsgivende for 

borgere og medarbejdere.  
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Desuden viser de foreløbige tal fra et tidligere eksperiment med borgerbudgetter målrettet 

langtidsledige i Aarhus Kommune (”Langtidsledige tager teten”) gode resultater. Tallene 

peger på, at udvalgte og motiverede borgere profiterer af en tilgang med fokus på 

selvbestemmelse og tillid.  

 

Ydelse:  

Det foreslås, at Sociale Forhold og Beskæftigelse udvikler og implementerer et tilbud om 

personlige borgerstyrede budgetter til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Rammen for 

forsøget vil være Beskæftigelsesplanen for 2020.  

 

Forsøget skal bygge videre på erfaringerne fra projekt ”Langtidsledige tager teten”, som er 

gennemført i Aarhus i et samarbejde med Socialt udviklingscenter SUS og Aarhus 

Universitet.  

 

Grundlæggende vil forsøget gå ud på at give op til 100 udvalgte borgere muligheden for at 

få et personligt budget på op til 50.000 kr. Forsøget skal blandt andet omfatte muligheden 

for at give støtte til iværksætteri/opstart af egen virksomhed.  

 

I forsøget tilbydes motiverede borgere et personligt budget til realisering af borgerens 

ønsker og behov for sit arbejdsliv. Desuden tilbydes dialog, råd og vejledning af kommunens 

medarbejdere.  

 

Samtalerne åbner op for forskellige former for coaching, projektfællesskaber, 

inspirationsseminarer eller mulighed for aktiv deltagelse i forløb vedr. iværksætteri, 

praktikforløb mv.  

 

At modtage et borgerbudget betyder ikke nødvendigvis mindre kontakt mellem 

jobkonsulent og den ledige. Men det betyder, at de muligheder, der tilbydes, er udviklet 

særligt til hver enkelt og dermed rummer endnu mere kvalitet, og at den ledige er i 

førersædet i forhold til at komme i arbejde.  

 

Forsøget skal sammen med øvrige igangsatte forsøgsaktiviteter bidrage til, at der udvikles 

og afprøves metoder, der sigter mod på styrket dialog og relationer mellem borgere og 

myndigheder.  

 

Forsøget skal ligeledes spille sammen med den nationale aftale, som blev indgået i august 

2018 om en forenklet beskæftigelsesindsats. Grundlæggende sigter aftalen mod færre 

proceskrav og mere frihed til kommunerne i forhold til at tilrettelægge 

beskæftigelsesindsatsen.  

 

Ressourcer:  
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Arbejdet med forslaget udvikles og gennemføres af MSB.  

Forslaget kan evt. gennemføres med ressourcer bevilget via Aarhus Kommunes Sociale 

investeringsfond.  

Forsøget kan inklusiv evaluering afvikles for 5 mio. kr. 
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Sæt daginstitutionerne mere fri 
I Alternativet ønsker vi at sætte de offentlige institutioner og herunder daginstitutionerne 

mere fri. Vi er slet ikke i tvivl om, at det gode tilbud sprængfyldt med kvalitet bedst udvikles 

nedefra. Det pædagogiske personale skal - i samarbejde med forældre og børn - have større 

frihed til at udvikle lige netop de børnemiljøer, de ønsker og drømmer om. Vi ønsker at give 

tilliden tilbage til institutionerne, så der kan udvikles pædagogik og et hverdagsliv ud fra, 

hvad der fungerer mest optimalt for den specifikke institution og dennes børnegruppe. 

Bureaukratiske rapporter og administrative krav skal begrænses så meget som muligt for at 

give plads til denne frihed. Vi skal med andre ord som kommune give mere slip og lade 

institutionerne i højere grad eksperimentere med at gå deres egne veje. Selvfølgelig dog 

med en fælles forpligtelse og ansvarsfølelse mellem Aarhus Kommunes institutioner, så det 

samlede kvalitetsniveau i Aarhus sikres og ingen institutioner ”lades i stikken”. 

 

Effekt: 

- Forstærket engagement og ejerskab hos personale og forældre 

- Mindre bureaukrati og administration 

- Mere tid og voksenkontakt til børnene  

- Styrket samarbejde mellem forældre, personale og børn 

- Øget kvalitet og kreativitet i dagtilbuddene 

 

Ydelse: 

Som første skridt bedes forvaltningen gennemgå, hvad der løbende produceres af 

kvalitetsrapporter, gennemføres af kvalitetskontrol, projekter, samarbejdsmøder m.v. med 

angivelse af, hvilke af disse tiltag, der er nødvendige – og i hvilket omfang de overhovedet 

bliver anvendt.  

 

I denne sammenhæng skal forvaltningen også spørge daginstitutionerne, hvad de oplever af 

administration og bureaukrati, der tager unødig tid og energi i hverdagen, som ellers kunne 

være gået til børnene. Med andre ord skal forståelsen af, hvilke bureaukratiske og 

administrative tiltag, der betragtes som nødvendige også afstemmes med 

daginstitutionerne. 

 

Forvaltningen bedes desuden komme med forslag til byrådet om, hvordan dette arbejde kan 

reduceres markant, så daginstitutionerne få mere tid sammen med børnene og samtidig kan 

blive sat mere fri til at udvikle lokal pædagogik. 
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Sikre frivillighed, involvering og samarbejde i 

udflytningen 
Sikre frivillighed, involvering og samarbejde i udflytningen fra Gellerupparken og Toveshøj 

 

Nedbrydning af boligblokke i de udsatte boligområder bringer en stor gruppe borgere i den 

situation, at de mister deres hjem. Det er ikke selvvalgt og må af kommunen håndteres som 

en helt særlig situation, som fællesskabet skal bidrage til, bliver løst. Vi foreslår, at der 

oprettes en kombineret arbejdsgruppe – en såkaldt kombineret task force – som løser 

opgaven i samarbejde med de involverede.  

 

Effekt: 

 

Fase 1 

En analysefase, som skaber grundlag for et fokuseret og ligeværdigt samarbejde mellem 

borgere og myndighed i den konkrete udflytningsproces. 

- Samlet overblik over tilgængelig og besluttet udflytningsplan. 

- Samlet overblik over behov og ønsker hos de berørte borgere. Indsamlet og belyst 

gennem dialog og ved registreret materiale. 

 

Fase 2 

Udflytningsfasen 

- Udflyttere får ved ønske og behov håndholdt og fokuseret støtte, hvor målet er at 

skabe rum til indflydelse på eget liv, egne valg. 

- Fortrinsret ved sagsbehandling i det kommunale system, dvs. ved jobcenter, ved 

skoleplacering, i socialforvaltning, dagforanstaltninger m.m. 

 

Ydelse: 

En arbejdsgruppe med en særlig opgave – en taskforce – nedsættes med det mål at sikre 

den bedst mulige flytning fra Gellerupparken og Toveshøj i forbindelse med nedbrydning af 

boligblokke. En kombineret arbejdsgruppe, som består af en analysegruppe og en 

handlingsgruppe. 

 

Analysegruppen klarlægger det, som allerede er besluttet og fastlagt af kommune og 

boligforening. Den inddrager de berørte borgere og indsamle materiale fra aktuelle 

høringer, borgergrupper og foreninger m.fl. 
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Og gruppen kortlægger de behov, som de berørte borgere har, som børnefamilie, 

arbejdsledig, kontanthjælpsmodtager, handicappet, ældre m.m. 

 

Handlingsgruppen er et særligt socialrådgiverteam, som rådgiver og vejleder de enkelte 

borgere ved ønske og behov. Støtten skal være håndholdt og specifikt. De konkrete behov 

skal dækkes i de relevante kommunale institutioner, som skole, jobcentre, socialcentre m.v. 

Det betyder at socialrådgiverteamet arbejder direkte og konkret med opgaverne og løser 

dem for/i de relevante kommunale institutioner eller indsatsområder. Målet er, at de 

berørte personer bliver sikret en hurtig og let sagsbehandling i udflytningsperioden.  

 

Ressource: 

Arbejdsgruppen er midlertidig og skal opløses når udflytningen er afsluttet. Det forventes at 

gruppen etableres i 2020, men det er uvist hvor længe opgaven løber. 

 

Indsatsen er en ekstra byrde for kommunens institutioner, og det er nødvendigt at ansætte 

ekstra medarbejdere i hele perioden. 

 

Vi ønsker, at udflytningen bliver brugt til at gentænke livsforhold og muligheder sammen 

med denne gruppe borgere. Det er en helt særlig situation, og bliver den udnyttet klogt, kan 

det betyde nye muligheder eller chancer for flere. Derfor ønsker vi, at der at Aarhus 

kommune afsætter midler på budgettet til etablering af en kombineret task force. 

Udflytningsopgaven (aftalen 6. maj s. 5 afsnit 4) skal løftes af fællesskabet.  
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Fra udsatte boligområder til nye boligområder  
- borgerinddragelse ved flytning til nye bydele. 

  

Vi ønsker at igangsætte arbejdet med integreret indflytning fra udsatte boligområder til nye 

boligområder. Vi foreslår, at der skal afsættes midler i de kommende budgetter fra 2020 og 

frem. Arbejdet skal i gang, så vi lever op til intentionerne i ”Aftalen om udsatte 

boligområder i Aarhus dateret 19. juni 2018”. 

  

Aftalen peger på et samarbejde mellem kommunen og relevante aktører i civilsamfundet. Vi 

foreslår, at der bliver udviklet en mobil og fleksibel samarbejdsmodel, som kan involvere de 

berørte parter: 

 

1. kommune 

2. boligforeninger 

3. lokalt fællesråd 

4. lokalt bibliotek 

5. borgere 

6. m.fl. 

  

Hensigten er en gensidig inddragelse af borgerne i de bydele, som tager imod, sammen med 

de borgere som flytter fra Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. 

  

Effekt: 

 

- personlig velkomst dæmper fremmedfølelse. 

- hurtig kontakt mellem nuværende og nye beboere indbyder til fællesskab. 

- tryghed styrkes ved lokal viden om områdets indkøbssteder, busforbindelser, 

skolevej, traditioner osv. 

- fordomme nedbrydes, ved ny viden fra indflytternes tidligere område og modsat. 

- gensidig hjælpsomhed opstår gennem fælles aktivitet 

  

Ydelse: 

Invitation til gensidighed og fælles forståelse gennem personlig kontakt og lokale 

arrangementer i den bydel, som tager imod. Med det menes invitation til naboskab, 

medlemskab og medborgerskab via organisationer, enkeltpersoners netværk, lokale 

virksomheder m.v. Eksempler er: 

- velkomstarrangementer 

- kontakt- og venskabsfamilier 

- fortællegrupper 
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- fællesspisning 

- tutoraftaler til lokale klubber, grupper og foreninger 

- udflugt til Gellerup, Toveshøj og Bispehaven i samarbejde med E&P Huset 

- virksomheds- og institutionsbesøg i det nye lokalområde. 

- kontaktgruppen faciliterer udvikling af ideer og bakker op om de arrangementer, 

som bliver besluttet. 

  

Ressource: 

Ansættelse af to medarbejdere, som leder, faciliterer og koordinerer projektet.  
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Flere byggefællesskaber i Aarhus Kommune 

Vi drømmer om et Aarhus, der er mangfoldigt og socialt bæredygtigt. Og ikke mindst om et 

Aarhus, der bryder vanetænkninger på alle områder - og også indenfor byggeri. En vej at gå i 

forhold til at give mere plads til nye og måske uventede løsninger i byudviklingen, er ved at 

åbne op for flere byggefællesskaber i kommunen.  

 

Et byggefællesskab kan beskrives som et beboerdrevet boligprojekt drevet af en gruppe 

personer, der ønsker at opføre et byggeri. Et byggefællesskab står for et boligprojekt, hvor 

de fremtidige beboere selv indtager bygherrerollen og realiserer deres boligdrømme i dialog 

med professionelle. Byggefællesskabets formål er ikke at lave forretning, men at få 

indflydelse på egen bolig og mest muligt byggeri for pengene til deres drøm.  

 

Effekt:  

De beboerdrevne boligprojekter kan også være med til at styrke bykvaliteten i nye bydele, 

sikre social mangfoldighed og tiltrække særligt engagerede borgere til vores kommune.  

 

Formålet med flere byggefællesskaber i Aarhus er at opnå variation boligtyper, boformer og 

prisniveauer rundt omkring i kommunen. Med byggefællesskaber opnås mulighed for, at 

slutresultateterne bliver langt mere spændende, fordi engagementet i fællesskaberne er 

med til at skabe nye rammer for, hvordan man kan bo. Byggefællesskaber giver de 

involverede mulighed for stor indflydelse på byggeriets udformning og på at understøtte 

stærke fællesskaber, der kan skabes ved fælles fasciliteter og aktiviteter.  

 

Ydelse:  

Borgerdrevne boligprojekter kræver i høj grad opmærksomhed og opbakning fra kommunen 

i byplanlægningen og -udviklingen. Kommunen er således en vigtig medspiller for at sådanne 

projekter kan realiseres.  

 

Vi foreslår:  

- At magistraten for Teknik og Miljø muliggør, at arealer i udvalgte lokalplaner 

udbydes som små grundstykker for at skabe variation og plads til mindre initiativer 

og byggefællesskaber. 

- At Aarhus Kommune tilbyder rådgivning og vejledning for personer, der ønsker at 

danne et byggefællesskab fx om jura og økonomi. Aarhus kommune kan søge 

inspiration hos Roskilde Kommune, der har erfaring både med lokalplanlægning, 

særlige hensyn i udbudsprocessen og rådgivning af borgerne. Rådgivningen skal fx 

sikre, at foreningsstruktur, ejerformer og finansiering af projekterne kommer på 
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plads så tidligt som muligt i forløbet, så byggefællesskaberne kan opnå at føre deres 

drøm ud i livet 

 

Ressourcer:  

Vi beder MTM om at belyse omkostningerne. 
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Tre i én – byudvikling med andelsboliger 
Byggefelterne i Gellerupparken og Toveshøj udlægges til Almene-, Private- og 

Andelsboliger. 

  

Forslaget peger på at indarbejde en tredje ejerform: andelsboligen. 

  

Målet for udlægningen af byggefelterne fremgår af aftalen af 6.maj 2019 mellem Aarhus 

kommune og Brabrand Boligforening. Det er imidlertid ikke gjort med at definere målet. Det 

afgørende vilkår for forandringen er den proces, de tankesæt og de forenende kræfter som 

skabes undervejs. Her mener vi, at andelsboligselskabet vil forene en frugtbar udvikling 

omkring nye fællesskaber. 

  

På side 4 i aftalen fremgår det, citat ”Parterne er enige om, at der i de kommende års 

nybyggeri kan gøres forsøg med nye byggeformer og muligheder for at kunne påvirke og 

individualisere byggeriet som selvbyg, medbyg eller lignende. Den samlede udvikling fra 

2010 til 2030 kan sammenfattes som følger: 

Endnu ikke planlagte eller gennemførte nybyggede private boliger m.v. 903. Udviklingen 

lever op til lovkravet om maksimalt 40% almene familieboliger i 2030. I takt med at 

ovenstående realisere vil der ske en gennemgribende forandring, så det, der i dag opleves 

som ét boligområde, vil komme til at bestå af mindre geografiske kvarterer med egen 

identitet og udtryk. I forlængelse heraf drøftes boligforeningens organisering – forstået som 

antallet af boligforeninger – på et senere tidspunkt.” 

  

Effekt: 

- Sikre diversitet i beboersammensætningen. 

- Tiltrække interesserede borgere fra andre byområder. 

- Giver mulighed for ombytning til anden boligtype inden for andelsforeningen fx fra 

lille til stor og omvendt. 

- Forskellige befolkningsgrupper mødes naturligt i bydelens rum og institutioner. 

- Fællesskaber udvikles fordomsfrit. 

- Andelsboligformen stimulerer forpligtende ansvarlighed og selvforsørgelse. 

  

Ydelse: 

- Byggeretter defineres som 1) andelsboligområde, 2) ejerboligområde, 3) 

almennyttigt boligområde. 

- Oprette andelsboligselskaber med forskellige boligstørrelser. Mulighed for valg af 

varierende boligstørrelse afhængig af varierende behov hen gennem livet.  

  

Ressource: 
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Der etableres andelsselskaber. Andelshaverne indgår i valg og sammensætning af 

boligtyper. Andelsselskabet indgår aftale med arkitekt om bebyggelse og finansiering. Vi 

beder MTM om at belyse mulige omkostninger.  
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Åben Indskrivning i MSI-behandling for børn  
 

Effekt:  

Særligt ramte familier med sårbare børn og unge fra 6-17 år bliver sikret, at der er 

sammenhænge ved overgange mellem den fokuserede og intensive behandlingsindsats og 

et selvstændigt familie-og børneliv i eget netværk. 

 

Det betyder: 

- Holdbar udskrivning gennem struktureret og skræddersyet opfølgning. 

- Styrket samarbejde mellem familien og dennes daglige netværk, dvs. slægtninge, 

venner, skole, daginstitution m.fl. 

- Direkte adgang til mulig genoptagelse af forløb. Det kan være adgang ved 

selvhenvendelse, via familie eller privat og professionelt netværk. 

- Straks indsats ved nyopstået behov for at sikre hurtig problemændring. 

- Fjerne ressourceforbrug ved ny udredning og visitation. Og fjerne ventetid for 

familien.  

- Udnytte specifik viden, som er samlet i MSI fra det tidligere forløb. 

- Forebyggelse af akutte døgnanbringelser. 

- Udvikling af Åben Indskrivningsmodel, til inspiration for Børnecentrets 

behandlingsprogrammer. 

 

MSI er en børne-, familie- og netværksfokuseret behandlingsindsats.  

 

Ydelse:  

Åben Indskrivning som et 2-årigt projekt til udvikling og afprøvning af modeller i forhold til 

opstillede effektmål. 

Modellerne udvikles og beskrives gennem praksis, hvor der budgetteres med løbende 

genindskrivninger af 3 mdrs. varighed. 

 

Ressource:  

Ressourceforbrug brutto 1,2 mio. kr. pr. år i 2020-21 svarende til 2 fuldtids-medarbejdere, 

som varetager udskrivnings- og genindskrivningsforløb samt udvikling af modellerne og 

dokumentation. 

 

Besparelser vil opstå ved de kortere genindskrivningsforløb, ved forenkling af visitation- og 

udredningsprocedure og ved undgåelse af akut døganbringelse.  

Det vil kræve et projektforløb til beregning af den konkrete besparelse.  

 

Efterskrift:  
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Åben Indskrivning kan sammenlignes med Åben Indlæggelse, som anvendes i 

hospitalssystemet. Flere hospitalsafdelinger har mulighed for at tilbyde patienter en "åben" 

indlæggelse, dvs. at patienter kan komme direkte i afdelingen. Hjemmeplejen, egen læge 

eller patienten selv kan ringe direkte til den sygehusafdeling, som han eller hun er tilknyttet 

og bede om at blive indlagt. Det kan for eksempel være ved oplevelse af en forværring af 

tilstanden, eller at patienten ikke magter situationen derhjemme. Indlæggelsen kan være 

ganske kortvarig eller længere, alt efter hvor hurtigt symptomer kan lindres. En aftale om 

åben indlæggelse, kan give tryghed. Det kan ske hurtigt og direkte til en afdeling, hvor 

patienten er kendt. Det er også en tryghed for pårørende og de fagpersoner, som har 

hjulpet patienten tidligere. 

 

Vi mener, at en særlig andel af de børn og unge (og deres forældre), som modtager 

behandlingstilbuddet MSI, har brug for opfølgende behandling. Og vi ser ikke 

genindskrivning som tilbagefald, men netop som en god anvendelse af en allerede kendt 

støtte- og behandlingsform tilpasset et nyt udviklingsniveau hos barnet og den unge.  

 

MSI er en velafgrænset og faglig kompetent afdeling, som kan afprøve ideen. Ved et positivt 

udfald er der uden tvivl gode muligheder for en direkte overførsel til andre afdelinger inden 

for familiebehandlingsområdet i MSB.  
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Den økonomiske bundlinje 

Iværksætteri: Fællesskabsbygger / community builder 
  

Det er vigtigt, at Aarhus Kommune skaber de bedste vilkår for iværksætteri for at skabe nye 

arbejdspladser, nye løsninger og services samt fremme initiativ og virkelyst hos byens 

borgere, studerende og erhvervsliv. Iværksætterne findes på mange lokationer i kommunen 

og befinder sig på mange forskellige niveauer i deres forretningsudvikling. Derfor er der brug 

for en dedikeret fællesskabsbygger, netværker og community builder. 

 

Effekt: 

En fællesskabsbygger (community builder) faciliterer og supporterer iværksættermiljøets 

mange typer virksomheder gennem netværk, events, sociale relationer mv. Der bygges 

samtidig bro til kommunens andre indsatser og initiativer. Det giver en mere direkte 

berøringsflade med og imellem iværksætterne, hvis største udfordring ofte er, at de 

mangler tid til at netværke, opsøge viden og se nye muligheder, som styrker deres 

virksomhed.  

Indsatsen vil grundlæggende styrke synergien, fællesskabet og forretningsudviklingen 

mellem iværksættere til gavn for kommunen og virksomhederne. 

 

I dag findes der forskellige private initiativer som kontorfællesskaber, acceleratorer, 

iværksætterhubs, væksthuse etc., der dog sjældent bliver forbundet eller videndeler med 

hinanden. Ved at en fællesskabsbygger har det overordnet overblik, og hvis eneste formål er 

at hjælpe alle iværksættere, skaber vi en upartisk og målrettet funktion, der gavner alle i 

iværksættermiljøet. 

 

Det kan også styrke samarbejder på tværs af regionen med andre lokale indsatser eller 

iværksættercentre som Arsenalet i Viborg, Maltfabrikken i Ebeltoft, Vokseværket i Odder 

etc. 

 

Ydelse:  

En dedikeret medarbejder samt en pulje til netværksskabende engagementer, 

kommunikation, praktikant mv. 

 

Ressourcer:  

Der afsættes 1 mio. kr. årligt og indsatsen forankres i borgmesterens afdeling. 
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Besparelser på klipning af grønne kiler/områder  
Forslag til besparelser på klipning af grønne kiler/områder langs boligområder og brede 

vejrabatter samt alle arealer, der ikke har en parklignende funktion. 

I Aarhus kommune klippes der rigtig meget græs, hvor formålet alene omhandler at 

områderne skal fremstå velplejede og ”pæne”. Mange områder klippes flere gange årligt, og 

der anvendes mange ressourcer til denne drift, som kun et fåtal af vores borgere får glæde 

af. 

Det virker til at nuværende praksis udføres uden at nogen har taget stilling til, hvilket formål 

græsklipning tjener, og om nytteværdien står mål med de ressourcer som der anvendes. 

 

Effekt: 

Når græsset klippes, fastholdes områderne i græs uden plads til biodiversitet og 

naturindhold. De mange levesteder for flora og fauna som der hurtigt opstår i græskilerne 

nulstilles når græsset klippes. Vi mister derved rigtig meget ny natur, som kunne have været 

i de mange græskiler. 

Det er ærgerligt, at vi anvender så mange ressourcer på græsklipning og samtidig ødelægger 

den natur og biodiversitet som vi mangler i Aarhus. Alternativet foreslår derfor, at vi stopper 

meget af den græsslåning som der praktiseres i disse områder. Kun hvor græsslåningen 

tjener et rekreativt formål som boldspil og naturstier bør denne fortsættes. 

 

Ydelse: 

Reduceret græsslåning og ressourceforbrug 

Alternativet foreslå at græsklipning af de grønne kiler ophører på 50-75% af arealerne. Ud 

fra rekreative formål opretholdes en fortsat klipning af de resterende områder. 

 

Ressourcer: 

Besparelse for reduceret græsklipning er ukendt. Alternativet er dog af den opfattelse, at 

arealerne der tages ud af nuværende drift, udgør en årlig besparelse på mindst 1-3 million 

kr. 
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Besparelser på klipning af midterrabatter, vejsider mv. 
Forslag til besparelser på klipning af midterrabatter, vejsider og græsområder i tilknytning 

til vejarealerne. 

I Aarhus kommune klippes der rigtig meget græs, hvor formålet alene omhandler at 

områderne skal fremstå velplejede og ”pæne”. Mange områder klippes flere gange årligt, og 

der anvendes mange ressourcer til denne drift, som kun i begrænset omfang tjener 

trafiksikkerheden. 

Det virker til at nuværende praksis udføres uden at nogen har taget stilling til, hvilket formål 

græsklipning tjener, og om nytteværdien står mål med de ressourcer som der anvendes. 

 

Effekt: 

Når græsset klippes, fastholdes områderne i græs uden plads til biodiversitet og 

naturindhold. De mange levesteder for flora og fauna som der hurtigt opstår i 

græsrabatterne nulstilles når græsset klippes. Vi mister derved rigtig meget ny natur, som 

kunne have været i de mange græsrabatter. 

Det er ærgerligt, at vi anvender så mange ressourcer på græsklipning og samtidig ødelægger 

den natur og biodiversitet, som vi mangler i Aarhus. Alternativet foreslår derfor, at vi 

stopper alt græsklipning, som ikke har mærkbar betydning for trafiksikkerheden, cyklisme 

og fodgængere. 

 

Ydelse: 

Ved vedligeholdelse af vores rabatter og vejsider skal der tages et større hensyn, således at 

så store arealer som muligt friholdes græsklipning. Her kunne det være en mulighed kun at 

klippe den yderste halve meter ved vejene og kun omkring de skilte som skal være synlige. 

Vi skal have fokus på at bibeholde så meget af græsarealet som muligt urørt. Alternativet 

foreslå at græsklipning af midterrabatter, vejsider og græsområder i tilknytning til 

vejarealerne reduceres med 50-75%. Kun arealer som har betydning for trafiksikkerheden, 

cyklisme og fodgængere opretholdes. 

 

Ressourcer: 

Besparelse for reduceret græsklipning er ukendt. Alternativet er dog af den opfattelse, at 

arealerne der tages ud af nuværende drift, udgør en årlig besparelse på mindst 1-3 million 

kr. 

Der forventes en mindre merudgift til øget tilsyn og kontrol. 
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Besparelser på klipning af grønne kommunale arealer  
Forslag til besparelser på klipning af grønne arealer omkring kommunens ejendomme. 

I Aarhus kommune klippes der rigtig meget græs, hvor formålet alene omhandler at 

områderne skal fremstå velplejede og ”pæne”. Mange områder klippes flere gange årligt, og 

der anvendes mange ressourcer til denne drift, som kun i begrænset omfang tjener 

trafiksikkerheden. 

Det virker til at nuværende praksis udføres uden at nogen har taget stilling til, hvilket formål 

græsklipning tjener, og om nytteværdien står mål med de ressourcer som der anvendes. 

 

Effekt: 

Når græsset klippes, fastholdes områderne i græs uden plads til biodiversitet og 

naturindhold. De mange levesteder for flora og fauna som der hurtigt opstår i 

græsrabatterne nulstilles når græsset klippes. Vi mister derved rigtig meget ny natur, som 

kunne have været på de mange græsarealer. 

Det er ærgerligt, at vi anvender så mange ressourcer på græsklipning og samtidig ødelægger 

den natur og biodiversitet som vi mangler i Aarhus. Alternativet foreslår derfor, at vi stopper 

alt græsklipning som har til formål at få arealerne til at fremstå velplejede og ”pæne”. 

 

Ydelse: 

Alternativet foreslå at græsklipning af grønne områder omkring de kommunale 

kontorbygninger og lign. reduceres med 75%. Kun mindre arealer omkring offentlige 

indgangspartier fastholdes med græsklipning. Alle øvrige områder udtages af 

græsklipningen. 

Alternativet foreslå at græsklipning af alle grønne områder omkring bygninger ejet af Affald 

Varme ophører, idet der ikke er kendte eksempler på at græsklipning her tjener noget 

nødvendigt formål. 

 

Ressourcer: 

Besparelse for reduceret græsklipning er ukendt. Alternativet er dog af den opfattelse, at 

arealerne der tages ud af nuværende drift, udgør en årlig besparelse på mindst 0,5-1 million 

kr. 
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Finansiering - nyt klimabidrag 
 

Alle Alternativets budgetforslag er finansierede. Se regnearket nederst for detaljer. 

 

Finansieringen opnås på følgende måder: 

 

Den planlagte opsparing i 2020, som skal gå til Marselistunnel via dækningsafgiften, 

udsættes fra 2020 til 2023. Det giver en investeringsramme på 64 mio. kr. som 

engangsbeløb i 2020. 

(Perioden mellem 2020 og 2023 er opsparingen forligsbelagt af generel finansiering af 

budget og anlæg.) 

 

For at stå rustet til at imødegå fremtidens klimaudfordringer og enorme investeringskrav 

foreslår Alternativet, at der skabes en klimapulje. Denne klimapulje er til gavn for alle 

borgere og erhvervsliv i Aarhus og finansieres med et klimabidrag fra henholdsvis øgede 

indtægter ved grundsalg og hævning af dækningsafgiften fra 5 til 6 promille fra og med 

2020. 

 

Et klimabidrag ved grundsalg på 5% af det samlede grundsalg på 134 mio. (2018 tal) vil give 

6,7 mio. årligt. Forudsætningen er, at indtægterne overstiger 134 mio. kr. årligt, og den 

overskydende indtægt udgør dermed klimabidraget.  

 

(Det kan overvejes om opsparingen til Marselistunnelen kan udsættes yderligere for at øge 

klimapuljen.) 

 

Yderligere finansiering findes ved at spare på græsslåning, klipning på vejarealer, 

midterrabatter, grønne arealer mv. for at øge biodiversiteten og naturrigdommen i Aarhus. 

 

Samlet set giver det en finansieringsramme på 237,8 mio. kr. over en fireårig periode. 
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Samlet finansiering 2020-2023 

Oversigt budget- og finansieringsforslag     I mio. kr. 

      

Finansiering 2020 2021 2022 2023 Samlet 

Udskyde opsparing af Marselistunnel 2020 til 
2023 64 0 0 0 64 

Klimabidrag ved grundsalg (5% af 134 mio. 
2018 tal) 6,7 6,7 6,7 6,7 26,8 

Klimabidrag, hæve dækningsafgift fra 5 til 6 
promille 32 32 32 32 128 

Reduceret græsslåning og ressourceforbrug 2 2 2 2 8 

Besparelser på klipning af midterrabatter mv. 2 2 2 2 8 

Besparelser på klipning af grønne arealer 0,75 0,75 0,75 0,75 3 

      

Finansiering i alt 107,45 43,45 43,45 43,45 237,8 

      

Investeringer og budgetforslag 2020 2021 2022 2023 Samlet 

Klimapulje til nye klimainvesteringer 38 38 38 38 152 

Solcellepulje 2 0 0 0 2 

Sortering af affald i det offentlige rum 2,5 0 0 0 2,5 

Kompostering i mini-samfund 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Vandløbsrestaurering 3 0 0 0 3 

Biodiversitetspulje 1 1 1 1 4 

Cykelhandlingsplan 13 13 13 13 52 

Friere rammer på beskæftigelsesområdet 1,25 1,25 1,25 1,25 5 

Åben Indskrivning i MSI-behandling 1,2 1,2 0 0 2,4 

Sikre frivillighed, involvering og samarbejde 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

Fra udsatte boligområder til nye 
boligområder 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

Iværksætterindsats, fællesskabsbygger 1 1 1 1 4 

      

Investeringer i alt 65,6 58,1 56,9 56,9 237,5 

      

Balance 41,85 -14,65 -13,45 -13,45 0,3 
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