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Følgende er fremsendte budgetforslag. Forslagene er listet efter hvornår de er blevet fremsendt og 
efterfulgt af uddrag fra forslaget.  
 
Budget 

1. Senere børnehavestart 
2. Permanentgørelse af Familieiværksætterne 
3. Flere lærer og pædagoger i folkeskolen  
4. Løft af velfærd og klima 
5. Hjemløse 
6. Minimumsnormeringer 
7. Tid til pleje og omsorg for de ældre 
8. Stress i Aarhus Kommune  
9. Styrk folkeskolens arbejde med mellemformer og børnefællesskaber 
10. Reduktion af luftforurening  
11. Voksenvenner til udsatte børn 
12. Værestedet i økonomisk balance 
13. Realisering af cykelhandlingsplan 
14. Flere folkeejede vindmøller og solceller i Aarhus 
15. Nybyggeri af boligforeningensboliger til en mangfoldig by 
16. En bedre skoledag i udskolingen og flere i erhvervsuddannelse 
17. Legeplads til Sødalskolen 
18. Reducering af finansieringsbidraget i MSB, MBU og MSO 

 
Anlæg  

1. Produktionskøkkener i Folkeskolen 
2. Trafiklegeplads 
3. Skatterabat til byggerier til fremtiden i Aarhus 

 
 
Budget 
 

1. Senere børnehavestart 
Stillet af SF, RV, EL, ALT og Dorthe Borgkvist.  
Link   

“Flyttes børnehavestarten, så børnene skifter fra vuggestue en måned senere, svarer det til en bedre 
normering, idet der gives mere tid til det sted, hvor der er flest ressourcer til stede. For det enkelte 
barn giver det mere voksenopmærksomhed, hvilket er en fordel for alle børn.”  
 

2. Permanentgørelse af Familieiværksætterne 
Stillet af SF, V, RV og EL 
Link 

“Familieiværksætterne er et værdifuldt tilbud til alle nye forældre. Det er et forløb som begynder i 
sidste del af graviditeten og varer 1 til 1½ år. Formålet er at give information, tryghed, råd og 
inspiration samt mulighed for refleksion om en god start på livet som familie. Det vil sige fokus på 
alle i familien - mor, far/partner og det nye barn.” 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2020-02-26/?agendaId=452571#33
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2020-05-13/?agendaId=468433#14
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3. Flere lærer og pædagoger i folkeskolen  

Stillet af SF, RV og EL 
Link 

“En tilførsel af 25 mio. kr. til skolerne vil i højere grad muliggøre lokale løsninger på skolerne med 
henblik på, at eleverne kan udvikle og udfolde deres potentiale optimalt. Sagt med andre ord får 
skolerne mulighed for at fokusere lidt mindre på at leve op til minimumstimetal og lidt mere på øget 
kvalitet i undervisningen for elevgruppen. Flere lærere og pædagoger vil give et øget overskud til at 
hjælpe alle elever, uanset om de har andre udfordringer, i at opbygge gode relationer og sociale 
kompetencer, og vil forebygge mistrivsel, mobning og ensomhed.” 
 
 

4. Løft af velfærd og klima 
Stillet af SF 
Link 

“Med en stigning på 0,2 % i kommuneskat, vil Aarhus Kommune stadig ligge pænt under 
landsgennemsnittet og betragteligt under gennemsnittet i Region Midtjylland. [...] Det er vores 
forslag, at det samlede beløb på i omegnen af 275 mio. kr. anvendes til at øge velfærden for børn, 
ældre og socialt udsatte og klimaindsatser.” 
 

5. Hjemløse 
Stillet af SF 
Link 

“Alle aarhusianere skal have tag over hovedet. Det er en falliterklæring for Aarhus, at alt for mange er 
hjemløse, og for unge er det den værst tænkelige start på voksenlivet at leve uden en fast base i form 
af et hjem.” 
 

6. Minimumsnormeringer 
Stillet af SF 
Link 

“Minimumsnormeringer i daginstitutionerne skal være fuldt indfaset i Aarhus kommune i 2024” 
 

7. Tid til pleje og omsorg for de ældre 
Stillet af SF 
Link 

“Den nuværende situation er ikke tilfredsstillende for hverken de ældre, de pårørende eller personalet. 
Beretninger om personale, der må lave dokumentationsarbejde mens de på skift hjælper to borgere 
med at spise, eller benhårde prioriteringer af hvilke plejehjemsbeboere, der kan vente længst tid på at 
få hjælp, er ikke en del af den ældrepleje vi ønsker. På den baggrund foreslås det, at der gives et 
samlet løft til kommunens plejehjem målrettet hhv. ansættelse af social- og sundhedspersonale og 
sygeplejersker.” 
 
 
 
 
 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2020-05-13/?agendaId=468433#15
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2020-05-13/?agendaId=468433#16
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=475384#25
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=475384#27
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=475384#28
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8. Stress i Aarhus Kommune 
Stillet af SF og ALT 
Link 

“Der er behov for at borgerne i Aarhus Kommune 
skal have mulighed for at få mere ro på. For at gøre det kræver det en meget mere 
aktiv og forebyggende indsats mod stress. Stress er en sygdom, der skal tages meget 
alvorligt, og for at gøre det kræver det bedre mulighed for at borgerne kan blive 
behandlet og bedre forebyggelse.” 
 

9. Styrk folkeskolens arbejde med mellemformer og børnefællesskaber 
Stillet af SF  
Link 

“De manglende ressourcer kan skolerne kun tage fra deres faste budget, hvilket reelt 
svarer til, at der på hver skole i kommunen yderligere skal effektiviseres næsten en 
lærerstilling væk, for alene at kunne opfylde behovet for specialpædagogiske 
undervisningstilbud og for at kunne finansiere disse. 
 
Derfor foreslår SF, at der afsættes 23 mio. kr. årligt i en tre-årig periode. Pengene skal bruges inde for 
tre områder: 

- Børne- og læringsfællesskaber på skolerne. [...] 
- Mellemformer mellem specialundervisning og almene klasser i skolen. [...] 
- Fortsat sikring af et højt faglig niveau i specialklasserne. [...]” 

 
10. Reduktion af luftforurening 

Stillet af SF og ALT  
Link 

“Alt for mange får luftvejssygdomme og andre sygdomme på baggrund af 
luftforurening. Samtidigt fører luftforurening årligt til over 3.000 for tidlige dødsfald på 
landsplan. Meget luftforurening stammer fra udlandet, men vi mulighed for selv at 
påvirke en væsentlig del lokalt i Aarhus. Det kan være gennem kraftigere regulering 
eller tilskyndelse til at bruge mindre forurenende transportformer, opvarmningsformer 
mm.” 
 

11. Voksenvenner til udsatte børn 
Stillet af SF 
Link 

“Mange aarhusianske børn har det svært på grund af sociale eller emotionelle udfordringer. For 
mange af dem, udvikler det sig til større problemer, som både er sværere og dyrere at gøre noget ved. 
Der har løbende været et stort arbejde for flere tidlige indsatser, som kan forebygge nogle af disse 
problemstillinger”. 

 
 
 
 
 
 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=479760#33
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=479760#32
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=479760#34
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=484432#65
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12. Værestedet i økonomisk balance 
Stillet af SF 
Link 

“Værestedet er et kommunalt drevet værested for de mest udsatte borgere i Aarhus. Her finder man et 
fordomsfrit mødested, der med rummelighed og faglighed giver brugerne omsorg, hjælp og netværk. 
Her kommer narkomaner, psykisk sårbare, ensomme og skæve eksistenser, der sjældent rummes 
andre steder i samfundet. Værestedet har samtidig en vigtig funktion som kommunalt tilbud, hvor 
borgerne kan møde socialarbejdere, borgerservice og få praktisk hjælp”.  

 
13. Realisering af cykelhandlingsplan 

Stillet af SF 
Link 

“For videre at finansiere initiativerne fra Cykelhandlingsplanen afsættes 10 mio. årligt i 2022, 2023 og 
2024. 
Midlerne er tiltænkt cykelstier, supercykelstier, cykelruter, fremkommelighed, cykelparkering, adfærd 
og kommunikation, cykelevents, drift og vedligehold, belysning, trafiksikkerhed og tryghed, 
kombinationsrejser og lignende. Initiativer som beskrevet i Cykelhandlingsplan 2017, vedtaget i 
byrådet 8. marts 2019”.  

 
 

14. Flere folkeejede vindmøller og solceller i Aarhus 
Stillet af SF 
Link 

“Vedvarende energi i form af bl.a. vindmøller og solceller er centralt for, at Aarhus og Danmark kan 
indfri målsætningerne på klimaområdet. Ren energi er ikke bare vigtig for at omstille vores 
nuværende energiforbrug, men også for at kunne imødekomme et stigende behov for el i forbindelse 
med en omstilling af hele transportsektoren”. 
 

15. Nybyggeri af boligforeningensboliger til en mangfoldig by 
Stillet af SF og S 
Link 

“Socialdemokratiet og SF foreslår, at det frem mod budgetforhandlingerne afdækkes, hvordan 
nybyggeriet i de senere år har været fordelt på boligtyper, set i lyset af boligpolitikkens målsætninger. 
På samme vis ønskes en vurdering af den almene del af nybyggeriet jf. boligprognosen for de 
kommende år. Partierne ønsker, at der i forlængelse heraf afsættes midler til nybyggeri, der kan 
understøtte boligpolitikkens mål”. 
 

16. En bedre skoledag i udskolingen og flere i erhvervsuddannelse 
Stillet af SF og EL 
Link 

“SF og Enhedslisten foreslår at der afsættes 10 mio. kr. over 5 år til et løft af udskoling med fokus på 
at understøtte udvikling af et systematisk, forenklet og bæredygtigt samarbejde med 
erhvervsuddannelserne”. 

 
 
 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=484432#75
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=484432#112
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=484432#89
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=484432#135
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=484432#158
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17. Legeplads til Sødalskolen 
Stillet af SF 
Link 

“Syd for Gellerup ligger Sødalskolen Skolen der er en god og velfungerende dansk folkeskole. Skolen 
løfter også væsentlige sociale opgaver og Sødalskolen har brug for byrådets opbakning for at opnå en 
højere egenskoleandel. En af vejene er at investere i en ordentlig legeplads til børnene og sikre skolen 
et mindre beløb til en tiltrængt renovering”. 
 

18. Reducering af finansieringsbidraget i MSB, MBU og MSO 
Stillet af SF 
Link 

“Vi foreslår at budgetforligspartierne beslutter at reducere finansieringsbidraget i MSB, MBU og 
MSO. Aarhus Kommune står foran store grønsthøsterbesparelser fordi byrådet har besluttet at alle 
magistratsafdelinger skal aflevere 0,75 procent af budgettet hvert år”.  
 
 
Anlæg 
 

1. Produktionskøkkener i Folkeskolen 
Stillet af SF 
Link 

“De fleste skoler har ældre og slidte lokaler til madkundskab og de færreste har produktionskøkkener, 
hvor der kan produceres mad til alle skolens elever. For at sikre mulighed for produktion af nærende 
forældrebetalte måltider, og samtidig understøtte mindre madspild og mere økologi i børnenes sunde 
madvaner, er der brug for investeringer i produktionskøkkener og nye lokaler til madkundskab.” 
 
 

2. Trafiklegeplads 
Stillet af SF 
Link 

“SF foreslår at der etableres en pædagogisk ledet legeplads i form af en trafiklegeplads i Aarhus. 
Formålet er at skabe et aktivt byrum, der samtidig giver mulighed for bevægelse, leg og læring, uden 
en forudsætning af et foreningsmedlemsskab. Vi vurderer, at der vil være behov for et areal på 
minimum 1500 kvm til etableringen.” 
 

3. Skatterabat til byggerier til fremtiden i Aarhus 
Stillet af SF og ALT 
Link 

“Der hersker ingen tvivl om, at byggeri i Aarhus i langt højere grad, end det er tilfældet 
nu, skal bygges til en fremtid, hvor bygningerne efter opførsel både producerer og kan 
lagre energi til eget behov -men også gerne derudover. Indtil videre har vi som byråd 
ikke gode muligheder for at kræve vedvarende energiløsninger i denne størrelsesorden 
i lokalplaner i henhold til planloven. Indtil det ændrer sig, foreslår vi, at vi som byråd 
etablerer et økonomisk incitament for at bygherrer udvikler fremadsynede byggerier i 
forhold til vedvarende energi.” 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=484432#175
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=484432#185
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2020-05-13/?agendaId=468433#17
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=475384#26
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=479760#36

