
 

 

Alternativet: Aarhus på vej mod bæredygtig omstilling 
 
For første gang i historien fremlægger Alternativet budgetforslag i Aarhus, og ambitionerne er 
høje til trods for, at kommunen skal spare. Alternativet vil styrke klimaindsatsen med solenergi, el-
delebiler og hjælp til at borgere kan måle egen CO2-udledning. Partiet vil også indføre forsøg med 
kontanthjælp og dagpenge uden modkrav og skabe mere naturskov og økologi til byens børn. 
  
Aarhus drøner derudaf med vækst i tilflyttere, erhverv, byfortætning og nybyggeri. Aarhus er en 
vidunderlig by fyldt med spirende studerende og generelt en bred mangfoldighed af aarhusianere, 
der nyder godt af spændende uddannelser, jobs og kulturtilbud og meget mere. 
 
Samtidig går alting meget stærkt, ikke alle i Aarhus trives, naturen har ikke nok plads, vejene er 
fyldt med biler, og kommunen har meget svært ved at nå ambitionen om at være CO2-neutral i 
2030. Vi står også overfor at spare på velfærden, ligesom vi har skulle så mange gange før. På 
trods af at Aarhus vælter i muligheder lige nu. Besparelserne italesættes som noget, vi skal. Som 
en gang ”nødvendighedens politik”, og det er det utvivlsom også, inden den systemtænkning som 
vi kender lige nu. Problemet er bare, at denne “nødvendighedens politik” ser ud til at modarbejde 
det, som i virkeligheden bedst gavner mennesker, natur og klimaet. Vi er ikke i balance med os 
selv eller moderjord. 
  
- I Alternativet vil vi gerne stille spørgsmålstegn ved, om vi indretter vores kommune og samfund 
på den bedste måde? Om vi har den kommune, som vi virkelig drømmer om, og som resten af 
verden har brug for? I dette budget har vi stillet ret konkrete forslag indenfor klima, miljø, natur, 
økologi, det sociale område, børn- og unge og borgerinddragelse. Men på sigt vil vi meget gerne 
hæve os yderligere op og forsøge at påvirke de grundlæggende forståelser af, hvordan vi kan 
indrette vores kommune, så den på samme tid fungerer efter de tre bundlinjer - den grønne, den 
sociale og den økonomiske, siger Liv Gro Jensen, byrådsmedlem for Alternativet. 
 
- Det vil være det eneste ansvarlige virkelig at overveje helt ind i vores hjerter, om vi gør 
tilstrækkeligt for vores planet og vores liv sammen. Vi skal spørge os selv og hinanden, om vi er 
gode nok til at prioritere og fordele vores ressourcer der, hvor de gavner mest? Vi har ikke alle 
løsningerne nu og her. Vi er fortsat nye i byrådet. Men vi har alle visionerne og intentionerne om at 
tænke helt nyt, og vi vil gerne gøre det sammen med alle jer ude i Aarhus, siger Liv Gro Jensen, 
byrådsmedlem for Alternativet. 
  
Aarhus Kommune har omkring 20 milliard i budget hver år, og Alternativet vil være undersøgende 
og udfordrende på, hvordan vi bruger pengene mest helhedsorienteret og bæredygtigt. I de 
kommende budgetforhandlinger skal Aarhus byråd spare 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. 
kr. i 2022. Alternativet vil gå til forhandlingerne med fokus på at friholde vores børn, udsatte og 
klimaindsatsen fra besparelser.  
 
For yderligere kontakt 
Byrådsmedlem Liv Gro Jensen, liv.gro.jensen@aarhus.dk, 20 56 64 01 
Byrådssekretær Sander Jensen, sander.jensen@alternativet.dk, 30 28 84 42 



 

 

 
Alternativet i Aarhus har 9 forslag til at understøtte de tre bundlinjer i Aarhus: 
 
Aarhus prioriterer solenergi og genbrug i fremtidens byggeri 
 
Alternativet arbejder for, at fremtidens energiforsyning er baseret på 100% vedvarende energi for 
at komme klimaudfordringerne til livs. Og i denne forbindelse spiller solenergi en meget væsentlig 
rolle. Solen kan bringe os stor glæde hele året rundt. Solen kan – udover at bringe os det 
skønneste lys og den dejligste varme om sommeren – også skabe strøm og varme på bæredygtig 
vis gennem solfangere og solceller.  
Vi mener ubetinget, at der skal være solceller og solfangere på alle offentlige bygninger. Aarhus er 
nødt til at tage virkelig store og ansvarlige skridt her midt i klimakrisen og gøre alt, hvad vi kan for 
at skabe vedvarende energiløsninger. Dette forslag omhandler i første omgang den bæredygtige 
strøm, der kan produceres via solceller.  
Vi foreslår, at alt nybyggeri, renovering og tilbygning skal opføres med integreret solcelletag, 
alternativet solpaneler, der som minimum dækker den pågældende ejendoms elforbrug. Samtidig 
skal Aarhus Kommune udfordre eksisterende lovgivning. Denne begrænser kommunens mulighed 
for at opsætte solceller, da Energistyrelsen fortolker kommunale solcelleanlæg (modsat regionale 
og statslige) som forsyningsvirksomheder, som kommunen ifølge loven ikke må drive. 
Vi er bekendt med, at det kan betyde færre afgiftskroner i statskassen, hvis kommunerne selv kan 
producere strøm, men vi er nødt til at sætte et klima i balance højere end denne udfordring. 
Derfor foreslår vi, at Aarhus Kommune afdækker mulighederne for fx nonprofit selskaber, der kan 
leje kommunes tage med solceller. Det er omstændigt, men nødvendigt, indtil den nationale 
lovgivning ændres. 
Dernæst forslår vi, at alt nybyggeri og tilbygning i Aarhus Kommune fra bygges med minimum 20% 
genbygsmaterialer. Alt for mange anvendelige materialer fra bygninger eller andet relevant 
tænkes som affald fremfor en ressource, der kan få nyt liv i et nyt byggeri.  
 
Effekt: 
 

• Aarhus Kommune producerer markant mere klimavenlig grøn strøm, hvilket understøtter 
kommunens strategi om at blive CO2-neutral i 2030. 

• Solceller produceret, monteret og opstillet i Danmark vil bruge under tre år på at 
tilbagebetale den mængde energi, der er gået til fremstilling og transport. Solcellerne kan 
herefter i 30 år kan producere CO2-fri energi. 

• Aarhus Kommune kan spare betydelige omkostninger ved at bruge solceller frem for at 
købe el. Derved vil kommunens investeringer i paneler hurtigt tjene sig selv ind igen.  

• Aarhus Kommune forpligter sig i langt højere grad til at genbruge anvendelige 
byggematerialer i nye projekter og reducerer dermed den mængde af byggeaffald, som 
kommunen producerer og belaster klima og miljø med. 

 
Ydelse: 
Der udarbejdes en strategi for nybyggeri og tilbygninger i Aarhus Kommune, der fastsætter kravet 
om integreret solcelletag og anvendelsen af genbygsmaterialer. Strategien implementeres i 
klimaplan og -strategi, når denne videreudvikles i 2020. 



 

 

 
Solenergi og genbrug i fremtidens byggeri (bilag 4 forslag 42 byrådsdagsorden 13/9) 
 
Aarhus Kommune etablerer aktieselskabet Aarhus Sol A/S, som etablerer og driver solcelleanlæg 
på kommunale tage og andre arealer, subsidiært tredjepartsejede arealer. De kommunale og 
andre ejere af arealerne indgår lejeaftaler med selskabet på markedsvilkår.  
Aktieselskabet kan organiseres svarende til BKVV A/S. 
 
 
  



 

 

Budgetforslag fra Alternativet 

90% økologi indenfor Børn og Ungeområdet (MBU) 
 
Økologi er vigtigt af sundheds-, miljømæssige og dyreetiske årsager. Det er vores ambition, at 
Aarhus Kommunes køkkener i daginstitutioner, plejecentre, kantiner, skoler og institutioner på sigt 
er 90-100% økologiske. Kommunen har i dag nået 60% økologi – hvilket er flot – men Aarhus kan 
godt og skal stile efter at nå det økologiske guldmærke. 
 
Et byrådsforslag fra 2017 fra R, EL og SF om 70% økologi for alle køkkener er blevet henvist til de 
kommende budgetforhandlinger. Det støtter vi helhjertet. I den forbindelse vil vi dog hæve 
ambitionen for Børne- og Unge området til mindst 90% økologi. Det er så vigtigt, at vi sikrer vores 
børn og unges sundhed allerede fra en tidlig alder. Ny forskning peger utvetydigt på, at pesticider 
kan skade den kognitive udvikling i børns hjerner. Herudover peger anden forskning også på øvrige 
sundhedsskadelige virkninger. Med det in mente mener vi, at Aarhus Kommune ubetinget har et 
ansvar for at tilbyde særligt vores børn og unge mad uden sprøjtegift.  
 
Effekt: 

- Undgår sprøjtemidler, tilsætningsstoffer og kemikalier i den kommunale del af børn og unges 
mad, hvormed vi mindsker risici for en række sundhedsmæssige konsekvenser. 

- Fokus på at indkøbe lokale råvarer nedsætter CO2-udledning pga. mindre transport og 
støtter samtidig lokale fødevareproducenter og jobskabelse – og sikrer renere grundvand. 

- Nogle økologiske råvarer indeholder flere næringsstoffer end konventionelle fødevarer, der 
igen sikrer bedre næringsindtag hos vores børn og unge. (Fx indeholder økologisk mælk mere 
Omega-3 fedtsyre end ikke-økologisk mælk.) 

- Når børn og unge lærer om økologi og bæredygtighed fra en ung alder, er der større 
sandsynlighed for, at de fortsætter med at vælge økologi, når de bliver ældre. 

 
Ydelse: 

- Opgradering af køkkenfaciliteter i skoler og institutioner 
- Uddannelse af medarbejdere 
- Fokus på at ansætte madhåndværkere 
- Revurdere fødevareaftaler og samarbejder mellem institutioner og skoler 
- Konsulentbistand til økologisk omstilling 

 
Ressource: 
Vi foreslår en engangsinvestering i opgradering af mangelfulde køkkenfaciliteter på børne- og 
unge området og en fortsættelse af efteruddannelsen af medarbejdere mv, så vi har 
forudsætningerne for at nå de 90%. Vi anslår, at der kan ansøges fonde til hel- eller delvis 
finansiering af indsatsen. Når køkkener først er opkvalificeret viser erfaringen fra tidligere i Aarhus 
Kommune, at man alt andet lige vil kunne undgå at øge madbudgetterne, da der er skabt 
fleksibilitet og viden i køkkenerne til økologisk omstilling. 
  



 

 

Forslag fra Alternativet 

Aarhus udfaser plast og anvender bæredygtige alternativer 
 
Plast og mikroplast er en af de store miljøsyndere, når vi taler forurening af natur, både på land og 
i vand. Samtidig kræver det mange ressourcer at producere plast, da det udvindes af råolie, der 
hentes op ad undergrunden, forarbejdes, transporteres etc. For til sidst enten at blive genanvendt 
(downcycled til ringere kvalitet), brændt eller i værste fald ende i naturen. I de senere år har det vist 
sig, at særlig mikroplast fra bildæk, men også indfyld (granulat) fra kunstgræsbaner og underlag på 
fx legepladser udleder overraskende meget mikroplast.  
 
Samlet set kalder det på en ambitiøs og bred indsat for at komme af så meget af vores plastforbrug 
som overhovedet muligt. Og her ønsker vi, at Aarhus Kommune trækker i arbejdstøjet for at udfase 
plast, indfase alternativer og støtte de bæredygtige emballagevalg. Udover at det sparer vores natur 
og miljø for en masse plastforurening, giver det også vores erhvervsliv nye muligheder for at være 
på forkant med innovation og nye teknologier. Her kan kommunen med sin indkøbskraft skabe et 
stort marked for nye bæredygtige alternativer til plast, hvilket kan være med til at fremme nye 
industrier, der igen gavner kommunen, både hvad angår internationalt omdømme, jobskabelse og 
økonomi. 
 
Effekt: 

- Mindre forurening af mikroplast. 
- Øget bevidsthed hos borgerne om bæredygtige alternativer til plast. 
- Nye erhvervsmuligheder og innovation. 
- Virksomheder udvikler nye alternativer til plast.  
- Fremmer rent grundvand og ikke mindst bevidsthed om kvaliteten dette. 
- Flere vandposter giver bedre trivsel og glæde hos borgere og byens gæster. 

 
Ydelse: 
Vi foreslår udarbejdelsen af en strategi for udfasning af plast i Aarhus Kommune, hvor nedenstående 
indsatser indgår:  
 

- Revurder indkøbsaftaler og udskift alle typer af engangsemballage med bæredygtige 
alternativer, som fx materialer lavet af bionedbrydeligt materiale af majs eller palmeblade. 

- Udskift alle typer af plastposer med bæredygtige eller alternativer, hvor muligt. 
- Erstat alle typer af kildevand på flaske med et lokalt ”grundvandssystem”, hvor kommunen 

bruger vand fra hanen i stedet for at købe vand.  
- Fremme samarbejde med erhvervslivet og forskning for at afsøge nye alternativer. Aarhus 

skal være eksperimentalzone for udvikling af alternativer til plast. 
- Stille krav til underleverandører til at bruge alternativer til plast. 
- Stille krav til underleverandører af kommunes biler om at undgå mikroplast fra bildæk. 
- Finde flere løsninger til, at alle typer for plast kan genanvendes. 
- Stille krav til industri og landbrug om at nedbringe brug af plast.  
- Indførelse af miljøvenligt granulat på kunstgræsbaner – udfasning af gummifyld 



 

 

- Etablering af markant flere vandposter relevante steder i kommunen, hvor der er mange 
mennesker eller cyklister – i samarbejde med Aarhus Vand. 

- Generelt begrænse brug af emballage og produkter, der kan blive til affald eller forurening, 
så vidt det overhovedet er muligt. Bæredygtigt eller ej, så skal vi forbruge så lidt som muligt 

 
 
Ressource: 
Da det er en mange facetteret indsats, ønsker vi hjælp fra de forskellige magistrater til at vurdere 
ressourcer og økonomi. 
 
Note: 
Det ønskes samtidig belyst i hvor høj grad Aarhus Kommune evner at filtrerer for mikroplast i 
kommunes rensningsanlæg.  
Læs Miljøstyrelsens rapport ” Partnerskab om mikroplast i spildevand 2017” 
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/mangelfuld-viden-om-mikroplast/ 
 
 
 
  



 

 

Forslag fra Alternativet 
 
Foreslås forankret i klimasekretariatet 
 
 
Sammen om klimabevidsthed 
 
Ofte hører vi en fortælling om, at Danmark er meget langt fremme, når det handler om grøn 
omstilling og klimabevidsthed. Og ja vi er nået et godt stykke vej på energiområdet, men hver 
enkelt danske forbruger har stadig en meget meget høj udledning af CO2 sammenlignet med 
mange andre lande. En af årsagerne er, at danskerne har et meget højt privat forbrug. Vi er for 
eksempel en af de nationer, der køber mest nyt tøj per indbygger. Vi spiser også rigtig meget kød, 
vi kører meget i bil, og så rejser vi meget. I nogle tilfælde ved vi hver især godt, hvad der er meget 
klimaforurenende, men på andre områder, kan det være mere komplekst. 
 
Vi ønsker at støtte borgerne i at leve mere klimabevidst. Vi foreslår, at Aarhus Kommune som 
forsøg over 2 år stiller vejledning og redskaber til måling af privat CO2 udledning for en gruppe på 
op til 1000 borgere i Aarhus, som frivilligt ønsker at deltage, blive mere klimabevidste og 
forhåbentlig foretage ændringer i deres hverdagsrutiner i en mere bæredygtig retning.  
 
Effekt: 

- At de deltagende får øget viden om forbrug, valg i hverdagen og klimabelastning og 
konkret vejledning i at kunne handle på denne nye viden – som de kan dele videre med 
venner og kollegaer 

- At de deltagende udleder mindre CO2 under forsøget og i fremtiden 
- At kommunen gennem forsøget høster erfaringer med at samarbejde med borgerne om 

klimabevidsthed og gode klimavalg 
- At opmærksomheden og kommunikationen omkring forsøget inspirerer andre til at leve 

mere klimabevidst 
 

 
Ydelse:  
Klimasekretariatet identificerer og evt. udvikler egnet vejledning og måleredskaber, udvikler 
procesplan, finder deltagere, kommunikerer om projektet, sikrer erfaringer mv. 
 
 
 
  



 

 

Forslag fra Alternativet 
 
Foreslås forankret i klimasekretariatet 
 
 
Sammen om klimabevidsthed 
 
Ofte hører vi en fortælling om, at Danmark er meget langt fremme, når det handler om grøn 
omstilling og klimabevidsthed. Og ja vi er nået et godt stykke vej på energiområdet, men hver 
enkelt danske forbruger har stadig en meget meget høj udledning af CO2 sammenlignet med 
mange andre lande. En af årsagerne er, at danskerne har et meget højt privat forbrug. Vi er for 
eksempel en af de nationer, der køber mest nyt tøj per indbygger. Vi spiser også rigtig meget kød, 
vi kører meget i bil, og så rejser vi meget. I nogle tilfælde ved vi hver især godt, hvad der er meget 
klimaforurenende, men på andre områder, kan det være mere komplekst. 
 
Vi ønsker at støtte borgerne i at leve mere klimabevidst. Vi foreslår, at Aarhus Kommune som 
forsøg over 2 år stiller vejledning og redskaber til måling af privat CO2 udledning for en gruppe på 
op til 1000 borgere i Aarhus, som frivilligt ønsker at deltage, blive mere klimabevidste og 
forhåbentlig foretage ændringer i deres hverdagsrutiner i en mere bæredygtig retning.  
 
Effekt: 

- At de deltagende får øget viden om forbrug, valg i hverdagen og klimabelastning og 
konkret vejledning i at kunne handle på denne nye viden – som de kan dele videre med 
venner og kollegaer 

- At de deltagende udleder mindre CO2 under forsøget og i fremtiden 
- At kommunen gennem forsøget høster erfaringer med at samarbejde med borgerne om 

klimabevidsthed og gode klimavalg 
- At opmærksomheden og kommunikationen omkring forsøget inspirerer andre til at leve 

mere klimabevidst 
 

 
Ydelse:  
Klimasekretariatet identificerer og evt. udvikler egnet vejledning og måleredskaber, udvikler 
procesplan, finder deltagere, kommunikerer om projektet, sikrer erfaringer mv. 
 
 
 
 
 
  



 

 

Budgetforslag fra Alternativet 

Forsøg med deleordning af el-biler i oplandet 
 
Alternativet foreslår, at Aarhus Kommune laver forsøg med delebilsordninger - selvfølgelig med 
elbiler - i udvalgte oplandsbyer med begrænset kollektiv transportbetjening, eller hvor beboerne 
har behov for supplerende transportformer og er motiverede for deleøkonomi.  
 
For mange borgere i Aarhus er delebiler stadig et ukendt begreb og måske svært at komme i gang 
med som helt almindelig familie. Vi mener, at der er behov for et kick-start af udviklingen af 
delebilsordninger for elbiler, særligt i oplandet, og for at udfordre vanetænkningen. Derfor er det 
for os vigtigt, at Aarhus Kommune træder ind, udvikler og finansierer ordningen som en start, men 
med fokus på, at denne kan blive finansieret på anden vis, når den først har vist sig som en succes. 
 
 
Effekt:  

• Nedsætter CO2-udledning, da borgerne ikke har behov for en bil eller en bil nr. 2 og i kraft 
af, at det er el-biler og ikke fossildrevne biler.  

• Det bliver billigere at bosætte sig i oplandet, da man har mindre behov for egen bil eller en 
ekstra bil. 

• Det gør områderne, hvor kollektiv transport er begrænset, mere attraktive. Men selv hvor 
der er dækkende og velfungerende kollektiv transport, vil det stadig være attraktivt at kunne 
dele en bil, som man kan bruge til fx indkøb, rejser, mv.  

• Et boligområde med en delebilsordning er generelt mere attraktivt at flytte til, da det sikrer 
fx børnefamilier en ekstra transportmulighed og øget fleksibilitet. 

• Delebilen fungerer som et supplement til eksisterende eller manglende kollektiv transport, 
hvor man fx har måtte spare busruter og er afhængig af Flextrafik.  

• En delebilsordning er med til at skabe social sammenhængskraft i et lokalområde. Ordningen 
kan være med til at fremme det gode fællesskab. 

 
Ydelse:  
Aarhus Kommune identificerer egnede og interesserede oplandsbyer, finansierer etablering af el-
stander og p-plads samt dækker faste månedlige udgifter til ordningen. Der skal indgås et 
partnerskab med eksisterende delebilsfirma, hvilket sikrer et afprøvet koncept, der hurtigt kan 
etableres lokalt. Ligeledes skal det afdækkes om lokale elselskaber kan indgå som økonomisk 
samarbejdspartner.  
 
Vi forslår at gennemføre et forsøg over 2 år med 1-2 delebilbiler i hver af 3 udvalgte oplandsbyer. 
De kommunale omkostninger herved skal holdes op i mod, fx hvad det koster at etablere kollektiv 
transport til området, den øgede CO2-besparelse ved færre biler samt tiltrækning af familier til 
oplandet. Aarhus Kommune har i 2017 gennemført forsøg med el-delebiler med udbyderen Tadaa, 
og det var efter kommunens egen evaluering en stor succes. 
 
 
  



 

 

Forslag fra Alternativet 

Moesgård Vildskov – Aarhus som naturkommune 
 
Aarhus Kommunes skovområde syd for byen ved Moesgård har en unik natur på nationalt niveau. 
I Alternativet har vi en vision om at skabe et større sammenhængende naturbeskyttelsesområde, i 
samme stil som statens urørte skov. Ideen er at skabe et naturreservat, der beskytter og udvikler 
området til gavn og glæde for natur og naturglade borgere og turister. Det vil løfte naturen helt op 
i international klasse og gøre Aarhus til en ægte naturkommune. 
 
Vi ønsker, at ca. 600 ha skov, der overvejende ejes af Aarhus Kommune og delvist af Moesgård 
Museum, udlægges til urørt skov. Det betyder ikke urørt af menneskehånd, men at al økonomisk 
skovdrift stoppes, og området alene administreres med natur, biodiversitet og friluftsliv som 
formål. Rent praktisk betyder det, at adgangen til stier mm. er som dag, samt MTB og friluftsliv har 
samme adgang.  
 
En naturskov er meget mere varieret end skoven er i dag. Dvs. at den indeholder mange flere 
forskellige træarter, samt variation i alder, og i tæthed, og mange flere blomstrende træer og 
buske. Der er også mere lys i skoven, lysninger, enge, vand og meget mere dødt træ. En naturskov 
skal plejes, og da skoven bruges af mange, så foreslås det at hegne området med et alm kreatur 
elhegn og udsætte vildkvæg og vildheste bag hegnet, ligesom man har gjort i Mols Bjerge og i 
Kasted Mose. 
 
Effekt: 
Moesgård Vildskov vil betyde, at Aarhus Kommune:  

- Tager ansvar for sin betydningsfulde natur og beskytter vigtige arter 
- Får natur i international klasse 
- Kan trække turister til fra hele regionen 
- At aarhusianerne får et vildnis lige uden for byen, som alle kan nyde 

 
Ydelse:  
Projektet er omfattende og involverer og kan interessere flere parter og ejere af skovområder, 
hvilket kalder på en grundig og involverende udviklingsproces som første skridt.  
 
Alternativet foreslår derfor, at byrådet nedsætter en projektgruppe bestående af fagfolk fra 
Magistraten for Teknik og Miljø og personer fra den borgerdrevne ad hoc projektgruppe 
"Moesgaard Vildskov". Gruppen udfærdiger et samlet forslag til, hvordan området kan omdannes 
til naturskov. Vi foreslår, at arbejdsgruppen rapporterer ind til både rådmanden for teknik og miljø 
og teknisk udvalg.  
 
Projektgruppen skal aflevere endeligt forslag til omdannelse til naturskov for området senest 15. 
juni 2019.  
 
 
  



 

 

Forslag fra Alternativet og SF 
 

Demokratisering af budgetprocessen 
Byrådets politikere står hvert år overfor en både spændende og udfordrende opgave, når det skal 
forhandles budgetter. Hvilke visioner og mål vil vi indfri? Hvilke økonomiske udfordringer står vi 
overfor? Hvordan kan vi tænke på en gang her og nu men også langsigtet? Alternativet og SF 
ønsker, at borgerne i langt højere grad inddrages i disse overvejelser og prioriteringer. 
Over alt i verden er der flere og flere borgere med til at pege på, hvordan skattekronerne i deres 
kommune, region eller delstat skal bringes i spil. Mange kommuner eller andre offentlige 
myndigheder over hele verden lægger beslutninger i hænderne på borgerne. I Danmark og 
herunder Aarhus Kommune ser vi enkeltstående projekter med afgrænsede budgetter, imens der 
er andre dele af verden er tale om store millionbeløb, som borgerne kan være med til beslutte 
anvendelsen af – fx i New York og Paris. Vi ønsker at lade os inspirere yderligere af de spændende 
erfaringer med demokratisering af budgetprocesserne ved at udvide og bygge ovenpå den 
tidligere afprøvning af deltagerbudgetproces i 2013-17, som blev faciliteret af 
medborgerskabsudvalget og Borgmesterens Afdeling.  
 
Effekt: 

- At borgerne får direkte indflydelse på budgetforhandlingerne i form af stillede forslag, som 
de har fået opbakning til blandt andre borgere (jf. medborgerskabspolitikken)  

- At borgerne oplever samarbejde med politikere og den samlede kommune på nye måder 
- At borgerne oplever større rum for medborgerskab – her gennem at få ansvar gennem 

inddragelse i budgetlægning og dermed større ansvar for den kommune, de er en del af.  
- At borgere i udsatte positioner via personlige, borgerstyrede budgetter - såsom i forsøget 

langtidsledige tager teten - oplever at bringe mange flere muligheder i spil, end ved en 
ordinær indsats for at finde en bolig, et job eller forbedre en livssituation. 

 
Ydelse: 
Vi foreslår konkret: 

1) At projektet omkring afprøvning af deltagerbudgetproces genoptages og udvides på 
baggrund af de erfaringer, der forelægger fra 2013-17 

2) At Aarhus Kommunes borgere får mulighed for at stille forslag og træffe beslutninger til 
udvalgte dele af budgettet i 2019. Vigtigt er dog for os, at borgerne både kan komme med 
forslag til nye initiativer indenfor udvalgte områder, men også inddrages i løsningen af evt. 
økonomiske udfordringer, så borgerne deltager i de prioriteringer, der skal foretages  

3) At initiativet forankres i Borgmesterens afdeling, der faciliterer en proces over det 
kommende år, som muliggør, at borgerne på forskellig vis kan deltage i budgetlægningen i 
2019 ved at stille forslag og deltage i prioriteringer.  

4) Borgmesterens afdeling forelægger i foråret byrådet bud på udvalgte områder, hvortil 
deltagerbudgetter kan udvides og afprøves yderligere, og måder hvorpå borgerne kan stille 
forslag og deltage i prioriteringerne 

5) Der præsenteres både forslag til yderligere brug af deltagerbudgetter og personlige 
budgetter for borgere i en udsat position 



 

 

Forslag fra Alternativet 
 
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 og dermed mere tid til børnene – til kerneopgaven 
- 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. 
 
 
 
  



 

 

Forslag fra Alternativet – august 2018 
 
Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav 
Forsøg, 3 år fra 2019-2021. 
I Alternativet ønsker vi, at Aarhus Kommune laver et forsøg med ”Kontanthjælp og Dagpenge 
uden modkrav”.  
Under forsøget får 1000 jobparate ledige over en bred kam friheden og myndigheden tilbage. De 
bliver lyttet til og får indflydelse på egen sagsbehandling. 25 medarbejdere indgår i forsøget med 
nye arbejdsformer, som bl.a. vægter tilbud om inspiration, guidning og faglige fællesskaber frem 
for kontrol og aktivering.  
 
Område, som forslaget retter sig imod 
MSB, Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Jobcenter og Ydelsescenter.  
 
Målgruppen er borgere, som modtager Kontanthjælp, Integrationsydelse og er vurderet jobparate, 
samt borgere som modtager Arbejdsløshedsdagpenge. Det er borgere, som har mistet deres 
indtægt på grund af arbejdsløshed, eller eftervirkninger ved sygdom, separation, ophør på 
uddannelse o. lign.  
 
Effekt  
 
Forskning viser  
Den forventede effekt bygger på antagelser ud fra opsamlet viden fra forskellige undersøgelser og 
forsøg, dels danske og udenlandske. Disse underbygger Alternativets forslag om forsøg med 
”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav”.  
 
Her er oplistet 5 eksempler. 

1. I Rådet for Socialt Udsattes rapport ”Holder Påstandene” fra 2017, som er lavet på 
grundlag af analyser og undersøgelser fra bl.a. KORA (i dag VIVE Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd), Rockwool Fondens Forskningsenhed og CASA (Center for 
Alternativ Samfundsanalyse) konkluderes det, at såkaldte økonomiske incitamenter 
(Nedsættelse af ydelserne) ikke skaber øget beskæftigelse, og i nogle tilfælde virker 
negativt i forhold til beskæftigelsen.  

2. Ledige er generelt mere stressede end gennemsnitsdanskeren, viste en undersøgelse 
foretaget af Arbejdsmiljoviden.dk. i 2014. Og nu har en ny rapport fra Den Nationale 
Sundhedsprofil 2017 vist, at ledige har en langt højere mængde stresshormoner i kroppen 
end folk i arbejde. Utilpasse og stressede mennesker med en dårlig privatøkonomi giver 
ofte mange afledte omkostninger på blandt andet sundhedsområdet.  

3. Også i forhold til børn af fattige og udsatte borgere, vil der være langsigtede konsekvenser, 
da mange børn af socialt udsatte, selv ender som førtidspensionister og 



 

 

kontanthjælpsmodtagere senere i livet, hvilket fremgår af SFI´s (Det nationale 
forskningscenter for velfærd) rapport, ”Børn i lavindkomstfamilier” fra 2015.  

4. Flere forsøg med Borgerløn rundt om i verden har bevist, at især sundhedsudgifter sænkes, 
når livskvaliteten øges. Her henvises blandt andet til den fire-årige forsøgsperiode i 
Mincome i Canada, fra slut 70´erne, hvor der i perioden skete et markant fald  
 
i antallet af hospitalsindlæggelser, ligesom at lægekontakt vedrørende psykisk sygdom 
faldt markant. 

5. Fattigdom og udsathed er mentalt selvforstærkende, og økonomisk usikkerhed tager så 
mange mentale ressourcer, at mindre bemidlede ofte scorer lavere i blandt andet 
intelligenstests, viser studiet ”Poverty Impedes Cognitive Function”, foretaget af Eldar 
Shafir (Professor i psykologi ved Princeston University) i 2013.  

I Alternativet Aarhus ønsker vi på nuværende tidspunkt ikke at lave et forsøg med Borgerløn i 
Aarhus Kommune (eks. 4), men et forsøg med det vi kalder ”Kontanthjælp og Dagpenge uden 
modkrav”, hvor vi giver ledige borgere friheden og myndigheden tilbage. Forsøget har fokus på 
dialog og indflydelse på egen sagsbehandling, dvs. en samskabende proces mellem borger og 
medarbejder. 
 
Den forventede effekt ved forsøget 
Med forsøget vil Alternativet give 1000 borgere, som modtager Kontanthjælp, Integrationsydelse 
og Arbejdsløshedsdagpenge bedre kort på hånden, og øge deres chancer for at finde eller skabe 
arbejde, og samtidigt få bedre mulighed for at udleve eget potentiale. Forsøget sætter ledige fri til 
selv at vælge de indsatser, der virker for den enkelte, og ikke påfører belastende pres og stress. 
 
Hovedspørgsmålene er: Vil borgeren opleve større frihed, en stærkere egen myndighed og bedre 
livskvalitet? Oplever borgeren sig mere aktiv frem for passiv? Vil flere få ordinære og meningsfulde 
job? Og vil sygefravær blandt de ansatte falde? 
 
Den forventede sociale effekt – (den sociale bundlinje) 
• Større kvalitet i jobsøgning giver øget adgang til de rette job, dvs. de rette ansøgere finder vej 

til de relevante job. 
• Flere i meningsfuld beskæftigelse. 
• Borgeren får mere plads til ’det gode liv’ med børn, familie og sociale fællesskaber.  
• Han eller hun bliver fri af oplevelsen af umyndiggørelse som kontanthjælps- og dagpengemod-

tager.  
• Mindre stress og større meningsfuldhed. Lavere risiko for psykiske og fysiske tillægsproblemer. 

Og bedre trivsel hos den lediges børn.  
• De professionelle og borgerne udvikler et gensidigt tillidsforhold, som understøtter kreative og 

relevante løsninger. 



 

 

• De professionelle får et bedre arbejdsmiljø. 
• Og mindre kontrol giver plads til mere dialog.   
 
Den forventede økonomiske effekt – (den økonomiske bundlinje) 
• Større kvalitet i jobsøgning giver øget adgang til de rette job, dvs. de rette ansøgere finder vej 

til de relevante job. 
• Individuelle match giver længerevarende beskæftigelse. 
• Nyudviklede job. 
• Bedre og udvidede praktikforløb, som fører til egentlige ansættelser. 
• Flere i job og færre på langvarige ydelser og førtidspension. 
• På kort sigt vil lønudgifter til medarbejdere på Jobcentret være status quo. Men der vil være 

merudgifter til oplæring, omstilling og til omlægning af arbejdspladserne.  
• Færre udgifter i sundhedssektoren til at afhjælpe stress og følgesygdomme. 
• Udgifter til ideudvikling og eksperimenterende processer. 
• Bedre trivsel hos de lediges børn, og dermed færre udgifter til børnerettede indsatser.   
 
Den forventede miljømæssige effekt – (den miljømæssige bundlinje) 
Forsøget vil ikke umiddelbart give miljømæssige forbedringer, men heller ikke volde skade på 
klima, miljø og natur.  
 
• Kan man forestille sig, at friheden fra kontrol i en længere periode, som kontanthjælps- og 

dagpengemodtagerne får under forsøget, kan anvendes til et mere miljø-reflekteret liv for en 
del af forsøgsgruppen? Måske opstår der inspiration til spørgsmål som: Kan min bolig, kan mit 
indkøb blive mere bæredygtigt? Kan mit transportmønster ændres? Kan jeg finde en gruppe af 
frivillige, hvor jeg har lyst til at lægge nogle kræfter? Kan jeg være med til at udvikle nye 
former for fællesskaber, som er mere bæredygtige?  Osv. 
 

• Og måske vil den støtte, som bliver tilbudt fra ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav” 
give nogle borgere overskud og inspiration til at gå nye veje med iværksætteri eller 
nytænkning inden for transport, bolig eller fødevarer. 

 
Ydelse 
Kontanthjælp, Integrationsydelse og Arbejdsløshedsdagpenge udbetales uden krav om fremmøde 
til kontrol på Jobcentret. Og pålagte aktiviteter m.m. ophører. Borgeren bliver i stedet tilbudt 
samtaler med råd og vejledning, som han eller hun frit kan vælge til eller fra. Samtalerne 
kombineres med forskellige former for coaching, projektinvitationer, inspirationsseminarer eller 
mulighed for aktiv deltagelse i ”rugekasser” for iværksætteri og nye former for længerevarende 
praktikforløb m.m.  
 



 

 

Efter ønske fra borgeren kan andre indsatser fra den kommunale forvaltning inddrages. Der  
kan udvikles aktive fællesskaber med andre borgere, som er med i ”Kontanthjælp og Dagpenge 
uden modkrav”. Og forskellige virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner vil kunne indgå i 
samarbejdet om udviklingen af området.  
 
Borgeren kan også vælge sin egen vej uden at gå i kontakt med de udviklede tilbud.  
 
Borgeren modtager retsmæssig kontanthjælp, integrationsydelse eller dagpenge. Det som især 
forandres i forhold til aktuel praksis, er borgerens samarbejde med Jobcentret, hvor ”de sparede” 
medarbejdere overføres fra kontrolfunktioner til en ny form for rådgivnings- og vejlednings-
arbejde, som bygger på dialog. De medarbejdere, som deltager i forsøget, engagerer sig med 
personlig og faglig interesse for de mennesker, som er omfattet af ”Kontanthjælp og Dagpenge 
uden modkrav”. Borgerne vil opleve en ny, fair og relevant mulighed for rådgivning og sparring. 
Tilgangen er Relationel Velfærd med mening, hvor professionel og borger skaber velfærd sammen. 
Alle medarbejdere i forsøget gennemfører en omstillingsuddannelse.  
 
 
Ressource 
Omfang og udvælgelse - borgere 
De borgere, som kan deltage i forsøget, bliver tilfældigt valgt. De valgte får brev med spørgsmålet, 
om de ønsker at deltage i forsøget, eller om de foretrækker at modtage kontanthjælp, 
integrationsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge efter den hidtil gældende procedure.    
 
Forsøget omfatter 1000 personer, hvoraf 400 personer modtager kontanthjælp, 100 personer mod-
tager integrationsydelse og 500 personer modtager arbejdsløshedsdagpenge. (ca. 10% af den 
samlede gruppe) De personer, som modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, er vurderet 
som jobparate. De indgår i forsøget inden for deres første år på ydelsen, og gerne  
straks efter vurderingen som jobparat. Dagpengemodtagere, som indgår i forsøget, har mindst et år 
tilbage af deres dagpengeret.  
 
Forsøgsperioden fastsættes til 3 år. Dvs. 2 år med indkøring frem til fuld drift, og det 3. år i fuld drift 
er med evaluering og afrapportering. Når deltagere i forsøget kommer i beskæftigelse, uddannelse 
eller anden form for egen forsørgelse bliver deres plads i forsøget overtaget af nye ledige, således at 
deltagertallet fastholdes på 1000 personer.  
 
Omfang og udvælgelse – medarbejdere 
Medarbejdere til forsøget bliver valgt gennem en intern ansøgningsprocedure. Forsøget omfatter 25 
fuldtidsmedarbejdere, som rekrutteres blandt aktuelle medarbejdere på Jobcenter Aarhus. 
Overflytningen bygger på frivillighed, engagement og interesse for den nye arbejdsform, som 
”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav” indebærer. 



 

 

 
Dokumentation og evaluering 
Forsøget bliver evalueret og justeret løbende. Forsøget ønsker at etablere et samarbejde med en 
Ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet. De endelige resultater bliver vurderet med henblik på, at 
de bedste forsøgsresultater kan implementeres i beskæftigelsesforvaltningens drift. 
 
 
Projektbeskrivelse 
Der skal udarbejdes en projektplan for forsøget ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav”. Det 
vil ske i samarbejde med de involverede fagpersoner, og med inddragelse af berørte borgere. 
Erfaring fra andre kommuner vil også indgå. 
 
Pilotprojektet- forsøg - pejlemærker 
Opbygning og igangsættelse 

- Udvælgelse af deltagere ved lodtrækning og som et frivilligt tilbud. 1000 personer. 
- Intern ansøgningsprocedure finder frem til de medarbejdere som deltager. 25 personer.  
- Uddannelse af medarbejdere i Relationel Velfærd som metodetilgang. 
- Evalueringsdesign med indbygget borgerinddragelse. 
- Projektledelse i løst koblede systemer. 
- Valg af lokalitet og indretning. 
- Supervision.  

Fuld drift 
- 25 fuldtidsmedarbejdere  
- Projektledelse 
- Supervision 
- Dokumentation via borgerinddraget evaluering 

Afrapportering 
- Rapportskrivning 
- Formidling af resultat 

 
 
 
Økonomi 
Forsøget er tilrettelagt, så der er en tydelig afgrænsning, uden at skulle ændre på den 
eksisterende lovgivning. Ydelser og regler for fradrag ved lønindtægt forbliver uændrede. 1000 
personer (modtagere af kontanthjælp, integrationsydelser og arbejdsløshedsdagpenge) medvirker 
i forsøget, som et repræsentativt statistisk grundlag for at forsøgsresultaterne kan  
overføres til hele populationen ca. 10.000 personer. Der medvirker endvidere 25 sagsbehandlere, 
som i forsøget svarer til den arbejdsbyrde, de har i dag.  



 

 

For at forsøget har størst mulig effekt tilstræbes det, at forsøgsenheden placeres i en bygning væk 
fra jobcentrene. Dette giver forsøgsteamet mulighed for at signalere, at her er en ny enhed, der 
samler deres identitet om en ny vision, hvor tillid til borgeren vægtes frem for kontrol. Og dette vil 
fremme udviklingen af den nye forholdemåde: Relationel velfærd. 
Forsøgets ankerperson er teamlederen, som ud over forsøgsteamet samler en ressourcegruppe 
omkring sig, bestående af en forsøgssekretær, en underviser og supervisor, en dokumentarist og 
evaluator.  
Der annonceres efter teamtleder, forsøgssekretær og team iblandt kommunalt ansatte med 
interesse og engagement inden for området. En udvælgelse blandt interne medarbejdere vil vise 
de offentligt ansatte, at der er tillid til, at man kan skabe nyudvikling og innovation indefra i 
systemet.  
Men for at sikre forsøgsresultaternes størst mulig troværdighed, vælges underviser, supervisor, 
dokumentarist og evaluator blandt personer uden for det kommunale system. Som underviser og 
supervisor annonceres efter fagpersoner på området: Relationel velfærd. Og for at sikre så 
beskedne omkostninger som muligt samtidig med en størst mulig legitimitet udvælges en 
fagperson fra Aarhus Universitet mhp. at dokumentere og evaluere, evt. som et Ph.d.-projekt. 
  
Forsøgsomkostninger: 
 

1. Uddannelse og supervision 250.000 kr. 
2. Pulje til ideudvikling og eksperimenterende processer 600.000 kr.  
3. Husleje mv. (300 kvm.) 950.000 kr. 
4. Flytning og indretning 50.000 kr. 
5. Formidling 100.000 kr. 

 1.950.000 kr. 
Uforudselige 10% 195.000 kr. 
Perioden 2019-2021 2.145.000 kr. 
 
Svarende til årlige omkostninger 715.000 kr./år 
 

Forsøgets succesrate: Til sammenligning med det traditionelle system vil 10% flere af 
kontanthjælpsmodtagerne og modtagere af integrationsydelse komme i arbejde og være 
selvforsørgende uden tilskud. Det svarer til 50 personer eller 17 personer om året. Man 
medregner kun personer, som ikke viser sig igen i de to systemer hen over de tre år. 
 
Hver af de 17 personer modtager en offentlige ydelse på gennemsnitlig 12.000 kr./måned eller 
144.000 kr./år.  Det svarer til 17 x 144.000 kr. = 2.448.000 kr., som kommunen friholdes fra at 
udbetale. 
 
Kommunen sparer årligt:  2.448.000 kr. – 715.000 kr. = 1.733.000 kr. 
 



 

 

Succesraten er tilsvarende i forhold til gruppen af dagpengemodtagere; men her ligger den 
økonomiske besparelse hos staten. 
 
Sammenfatning 
Budgetforslaget ” Forsøg med Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav” er primært rettet mod 
at forenkle den lokale beskæftigelsesindsats, således at den enkelte borger og den professionelle 
medarbejder kan samarbejde mere frit om unikke løsninger.  
 
Spørgsmål til overvejelse og nærmere undersøgelse 
Det er uklart for Alternativet, om et forsøg med ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav” kan 
gennemføres på kommunalt niveau uden særlige godkendelser fra centrale myndigheder. Vi 
ønsker dette undersøgt. 
Hvis Aarhus Kommunens råderum i forhold til forsøg på beskæftigelsesområdet er begrænset, må 
vi se på muligheden for Frikommuneforsøg (Økonomi- og Indenrigsministeriet) eller puljemidler 
fra STAR (Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering) og lign. 
 
 
  



 

 

Forslag stillet af Alternativet – besparelser til fordel for Klimasekretariatet 
 
Investering i Klimasekretariatet 
(2.41 Miljø og energi – Reduktion af Klimasekretariatet – 34% besparelse).  
 
Afd.: Klimasekretariatet 
Det er vigtigt, at Aarhus arbejder aktivt for at nå både de opsatte klimamål for byen, men også at 
vi er parate til at tage det ansvar som forventes af os. Her spiller Klimasekretariatet en vigtig rolle, 
da det er her der arbejdes målrettet på projekter, som gør os mere ansvarsbevidste. Samtidig viser 
vi udadtil, at Aarhus er en by hvor Klimaindsatsen vægtes højt. 
Mange private investorer og fonde støtter i dag op om vores indsats, og det gør, at vi kan drive 
vores klimaprojekt med en høj gearing. Vi får dermed igangsat mange flere projekter end vi selv er 
i stand til, og får opbygget meget stor viden for de relativt få penge som Klimasekretariatet koster. 
Derfor kan Alternativet ikke tilslutte sig nedskæringer i Klimasekretariatet. Alternativet ønsker at 
bemandingen justeres, så antallet af medarbejdere passer med mængden af de opgaver og 
projekter der skal igangsættes.  
Klimasekretariatet skal friholdes for besparelser og tilføjes ekstra midler til at løse det, som vi 
anser for den største krise i vores tid - klimakrisen. 
Ressourcer: 
Vi har nedenfor forslag til besparelser og effektiviseringer, som vi estimerer samlet til 4,5 til 5,5 
millioner det første år stigende til 5,5 til 7,5 mio. de efterfølgende år. Disse beløb (der selvfølgelig 
skal verificeres) vil vi investere direkte i Klimasekretariatet. 
 
 
  



 

 

Forslag stillet af Alternativet 
 
Forslag til besparelser på klipning af grønne områder langs boligområder, samt alle arealer der 
ikke har en parklignende funktion.  
  
Afdeling: Center for Byens Anvendelse 
 
Det virker som ressourcespild at pleje græsarealer, der ikke har rekreativ eller parklignende 
funktion. Græsset er fx igennem hele sommeren blevet klippet regelmæssigt, også selvom der 
stort set ikke var græs tilbage. Man kan undre sig over indretningen af kontrakterne der udbydes, 
og over hvor mange arealer der klippes uden andet formål end, at det skal se velplejet ud.   
Ved bl.a. Egå og Risskov klippes flere hektar græs langs havet og langs Egåen til ”parkniveau” flere 
gange årligt. Det samme gør sig gældende på græsarealer mellem boligområder og veje. Kunne 
dette græs ikke få lov til at fremstå som en almindelig naturlig græsmark med naturligt udseende? 
Alternativet anerkender at vores parker skal klippes i et niveau, så borgerne kan tage ophold, spille 
boldt og nyde en velklippet græsplæne. Vi ser dog ikke formålet med, at der skal holdes en så høj 
standart for områder, som stort set ikke benyttes. Når græsarealerne henligger mere naturligt, vil 
disse kunne udvikles til en form for natur med vilde blomster, insekter og urter. 
Alternativet foreslå at græsklipning af sådanne områder helt undlades på 80% af arealerne, 
således at der mulighed for at prioriter, hvor det giver mening fortsat at klippe. 
 
Ressourcer: 
Økonomien til denne form for græsklipning er ukendt. Alternativet er dog af den opfattelse, at 
arealerne der tages ud af nuværende drift, udgør en årlig besparelse på mindst 2 million kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Forslag stillet af Alternativet 
 
Forslag til besparelser på klipning af midterrabatter og vejsider. 
 
Afdeling: Center for Byens Anvendelse 
 
Det virker som ressourcespild, når der har været ved klipning af de græsarealer, som er beliggende 
langs vejsider og midterrabatter på alle de store indfaldsveje.  
Græsset er igennem hele sommeren blevet klippet regelmæssigt, selvom der stort set ikke var 
græs tilbage. Man kan undre sig over indretningen af kontrakterne der udbydes, og over hvorfor 
græsset klippes, når der ikke er et trafikmæssigt hensyn. 
Alternativet foreslår, at der laves væsentlige besparelser på græsklipning af midterrabatter og 
vejsider. Dette kan gøres ved kun at klippe den vegetation, som af sikkerhedsmæssige årsager skal 
fjernes. 
Når græsarealerne henligger mere naturligt, vil disse kunne udvikles til en form for natur med 
vilde blomster, insekter og urter. 
 
Ressourcer: 
Alternativet er af den opfattelse, at der ved tilpasning til behovsstyrede kontrakter kan findes 
væsentlige besparelser. Desuden at meget af arbejdet kan udlades, hvis fokus alene er rettet mod 
trafiksikkerheden. 
Økonomien til denne form for græsklipning er ukendt. Der forventes dog en årlig driftsbesparelse 
på mindst 1 million kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Forslag stillet af Alternativet 
 
Forslag til besparelser på klipning af grønne arealer omkring kommunens ejendomme. 
 
Afdeling: Ejendomsforvaltningen? 
 
Græsset på de områder, der er beliggende omkring de offentlige bygninger klippes regelmæssigt 
igennem hele sæsonen uden et væsentligt formål, idet disse arealer kun sjælden anvendes til 
rekreative formål. Arealerne passes og plejes i et niveau, så de får karakter af et parklignende 
præg, og nogle steder fremstår disse græsarealer mere velplejede end vores parker.  
Alternativet foreslår, at græsset omkring de offentlige bygninger får lov at henligge naturligt, idet 
sådanne områder vil kunne få karakter af natur, med et rigt indhold af vilde blomster, insekter og 
urter.  
 
Ressourcer: 
Økonomien til denne form for græsklipning er ukendt. Alternativet er dog af den opfattelse, at der 
kan opnås en besparelse 80% af udgifterne til græsslåning. Der forventes en årlig driftsbesparelse 
på mindst 500.000kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Forslag stillet af Alternativet 
 
Forslag til yderligere besparelser på vejdrift - lapning og ny lægning af asfalt 
(2.31 Vejdrift – Besparelse 4.3mio i 2019 øges til 5,3 millioner, og til 6,3 millioner i 2020 og 
fremadrettet) 
 
Afdeling: Center for Byens Anvendelse 
 
Fortove og vejbaner graves op i forbindelse med nedlægning eller reparation af kloakledninger og 
vandrør. Herudover foretages der også gravearbejde af private aktører med fibernet, 
telefonledninger og lign.  
Ofte sker arbejdet på de samme vejstrækninger indenfor kort tid, og til tider, sker det flere gange 
indenfor samme år. Det er en utilfredsstillende praksis for borgerne, både fordi det generer 
færdslen og trafikken i områderne, men også fordi det væsentligt fordyrende for borgerne, at 
arbejderne ikke er kordineret. 
Borgerne betaler gennem takster til Aarhus Vand for dette arbejde, og til kommunen for de 
efterfølgende reparationer af de steder hvor asfalten bliver mere sårbar. Ofte opstår der alvorlige 
skader på vejbanerne kort efter at disse har været opgravet. Et bedre tilsyn med arbejdet og 
efterfølgende kontrol vil sandsynligvis også have en effekt, set i forhold til den kvalitet vejbaner 
efterlades i. 
I samarbejde med Aarhus Vand burde der dog kunne laves en plan for en bedre koordinering og 
samtænkning af arbejdet, også med private aktører. Indtænkes en nyetablering af hele vejbanen i 
reparationsarbejdet vil der nogle steder kunne opnås yderligere besparelser. 
Der er Alternativets opfattelse, at der ved målrettet arbejde kan laves en bedre styring og kontrol 
af de aktiviteter, der ødelægger asfalten på vores veje. Og at der kan laves samarbejdsaftaler med 
driftsselskaberne om fælles asfaltarbejde efter opgravning i vejene. Herved kan der opnås en stor 
drift besparelse uden at tilsidesætte trafiksikkerheden.  
Vi anslår, at der kan spares yderligere 1-2 millioner kr. i 2019 og en årlig besparelse 2-4 millioner 
kr. fra 2020. 
 
 


