
 

 Forslag til budget 2019-2022 side 1 af 13  

Indstilling 

 

Forslag til budget 2019-2022 

 

1. Resume  

Aarhus Kommunes økonomi er kendetegnet af befolk-

ningsvækst, erhvervsmæssig fremgang, øgede skatteind-

tægter og stabilitet. På trods af disse positive faktorer er 

der behov for at fastholde en stram økonomistyring. Det 

skyldes ikke mindst, at kommunens økonomi er præget af, 

at regeringen ikke kunne samle flertal for at gennemføre 

den ventede reform af udligningssystemet. Sammenbrud-

det i forhandlingerne indebærer isoleret set, at der i for-

hold til forudsætningerne i Aarhus Kommunes budget for 

2018 mangler 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. kr. 

i 2022. I bestræbelsen på at skabe balance i budgettet 

blev direktørgruppen i foråret bedt om at igangsætte en 

proces for at tilpasse budgettet til de nye forudsætninger. 

Direktørgruppen har udarbejdet besparelsesforslag samt 

arbejdet med nye fælles opgaveløsninger på tværs af 

kommunens fagområder. Begge dele er sendt i høring.  

 

Til trods for de planlagte besparelser vil budgettet på de 

store serviceområder vokse i budgetperioden. I 2022 tilfø-

res de store serviceområder via budgetmodellerne 507 

mio. kr. mere end i 2018. 507 mio. kr. er 234 mio. kr. me-

re end de planlagte besparelser i 2022.  

 

Med de forudsætninger der er lagt ind i budgetforslaget, 

viser nøgletallene - bl.a. på grund af midler til styrkelse af 

velfærden i aftalen om kommunernes økonomi for 2019 - 

et årligt råderum på 29 mio. kr. i budgetperioden. Økono-

misaftalen indebærer øgede midler til styrkelse af velfær-

den. Og den positive udvikling i Aarhus giver øgede skat-

teindtægter med mere. Der er derfor et vist råderum 
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samtidigt med, at budgetforudsætningerne er mere forsig-

tige med hensyn til finansieringstilskuddet og konsekven-

serne af en kommende udligningsreform. Råderummet 

giver mulighed for at aflyse nogle af spareforslagene eller 

igangsætte nye initiativer fra de forslag, som partierne har 

fremsendt. 

 

Jf. den politiske aftale om de udsatte boligområder og i 

bestræbelserne på at sikre, at Aarhus skal være en god by 

for alle, en by som er sammenhængende og blandet, og 

uden udsatte boligområder, er der i dette budgetforslag 

prioriteret penge til området. Samlet set drejer det sig år-

ligt om 2,3 mio. kr. i midlertidig drift, 1,5 mio. kr. i per-

manent drift og 47,5 mio. kr. i anlægsudgift i budgetperio-

den. 

 

Rådmand Thomas Medom og Rådmand Jette Skive tog 

forbehold.  

 

Marc Perera Christensen tog også forbehold med følgende 

tilføjelse: 

 at han finder, at den manglende udligningsreform ikke 

er årsagen til den aktuelle økonomiske udfordring i 

kommunen. Dette er alene byrådets beslutning om at 

lægge en udokumenteret forventning til økonomien, til 

grund for budgettet. Det bør her fremhæves at alle sce-

narier udviste et tab for Aarhus Kommune set i forhold 

til en evt. udligningsreform.  

 at Borgmesteren og den samlede forligskreds for B2018 

bør melde klart ud til offentligheden, at den aktuelle 

budgettilpasningsopgave alene skyldes borgmesterens 

og forligskredsen dispositioner og ikke eventuelle mang-

lende udligningsreformer. 

 at Det Konservative Folkeparti gentagende gange pro-

blematiserede borgmesterens budgetforudsætninger, 

men endte med at indgå et budgetforlig under forud-

sætning af at den samlede forligskreds, i fald det viste 

sig at den konservative bekymring over de vidtløftige 

forudsætninger viste sig at holde stik, ville påtage sig 

opgaven med at bringe økonomien i balance. 
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2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2019 i over-

ensstemmelse med det nedenstående inklusiv finansiering 

af aftalen om udsatte boligområder.  

 

At 2) der i budgetforslaget budgetteres med selvbudgette-

ring af indkomstskatten og de generelle tilskud. Gevinsten 

sættes til side, indtil der i de næste års budgetter er mere 

sikkerhed for provenuets størrelse.  

 

3. Baggrund 

Udgangspunktet for dette års budgetlægning er, at rege-

ringen ikke kunne samle flertal for at gennemføre den 

ventede reform af udligningssystemet. Det indebar et 

markant tab for Aarhus Kommune på kompensationsord-

ningen på beskæftigelsesområdet. Forventningen var, at 

det ville blive løst som led i en udligningsreform. I bestræ-

belsen på at skabe balance i budgettet besluttede byrådet 

derfor før sommerferien at reducere de decentraliserede 

rammer med 241 mio. kr. i 2019 voksende til 273 mio. kr. 

i 2022.  

 

Direktørgruppen har udarbejdet besparelsesforslag for 300 

mio. kr. årligt. For i videst muligt omfang, at friholde ker-

nevelfærden fra besparelser har direktørgruppen under 

overskriften ”Fælles om nye løsninger” også arbejdet med 

at finde nye fælles måder at løse opgaverne på, herunder i 

højere grad at løse opgaver på tværs af kommunens fag-

områder. En række af de tværgående forslag er indarbej-

det i spareforslagene.  

 

Alle afdelinger sparer procentvis det samme, men flere 

afdelinger har udarbejdet supplerende spareforslag, der 

dækker barselsreduktioner og 0,5 % omprioriteringsbidrag 

jf. den økonomiske politik. De afdelinger, der ikke har 

fremsendt supplerende spareforslag, vil beskrive disse re-

duktioner som en del af opfølgningen på de løbende effek-

tiviseringer.  

 

Direktørgruppens beskrivelser i ”Fælles om nye løsninger”, 

spareforslag samt beskrivelsen af B-forslag er den 22. au-

gust sendt i høring. Det samlede materiale, herunder hø-
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ringssvar, indgår i de videre politiske drøftelser om budget 

2019. 

 

4. Effekt 

Byrådet har besluttet et fast niveau for den finansielle 

egenkapital inklusiv en løbende korrektion som følge af 

den byrådsbesluttede plan for gældsafvikling. Målet er en 

finansiel egenkapital på -3.898 mio. kr. ved udgangen af 

2022. Til sammenligning udgør kommunens samlede 

egenkapital 12.725 mio. kr. ultimo 2017.  

 

Målet for den finansielle egenkapital er nærmere beskrevet 

i bilag 4.  

 

Effekten af de økonomiske nøgletal i budgetforslaget er: 

 Den finansielle egenkapital er ved udgangen af 

2022, 117 mio. kr. bedre end målet for den finan-

sielle egenkapital. Det betyder, at der er et årligt 

råderum på 29 mio. i perioden 2019-2022. Råde-

rummet giver mulighed for at aflyse nogle af spare-

forslagene eller igangsætte nye initiativer fra de for-

slag som partierne har fremsendt. 

 

Råderummet er et udtryk for de ikke-disponerede midler i 

budgettet, hvis forudsætningerne i budgetforslaget lægges 

til grund. 

 

5. Organisering  

Direktørgruppen har udarbejdet spareforslag som beskre-

vet i afsnit 3. 

 

6. Ressourcer  

De økonomiske nøgletal  

Konsekvenserne af økonomiaftalen og øvrige elementer i 

kommunens økonomi resulterer i de nøgletal for perioden 

2017 til 2022, som fremgår af tabel 1.  
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Tabel 1: Nøgletal i budgetperioden 

 R  

2017 

KB 

2018 

B  

2019 

BO 

2020 

BO 

2021 

BO 

2022 

 - mio. kr. / løbende priser - 

Overskud på skattefi-

nansierede driftsom-
råder 

332 268 688 542 646 225 

Skattefinansierede 
netto anlægsudgifter 

350 1.167 555 895 399 185 

Resultat: skattefinan-
sierede områder i alt -18 -900 133 -353 247 40 

Finansiel egenkapital -2.949 -3.849 -3.716 -4.069 -3.821 -3.781 

Egenkapital 12.725      

Tabellen viser driftsresultatet i række 1 (kommunens indtægter minus udgifterne til den almindelige drift), 
anlægsudgifterne i række 2 samt resultatet, når disse to tal trækkes fra hinanden i række 3. Resultatet af 
drift og anlæg slår direkte igennem i kommunens gæld/formue kaldet den finansielle egenkapital (række 4). 

 

Det gennemsnitlige overskud på de skattefinansierede 

driftsområder i perioden 2016 til 2021 er på 450 mio. kr.  

Det samlede resultat på de skattefinansierede drifts- og 

anlægsområder slår igennem i den finansielle egenkapital, 

der er -3.781 mio. kr. med udgangen af 2022. Dette er 

117 mio. kr. bedre end måltallet for den finansielle egen-

kapital. Resultatet betyder, at der i perioden 2019-2022 er 

et gennemsnitligt råderum på 29 mio. kr. årligt.  

 

Hvad er indregnet i nøgletallene på indtægtssiden 

Indtægtssiden tager udgangspunkt i KL’ s skatte- og til-

skudsmodel, herunder tilskuddet til kommunernes likvidi-

tet i 2019. Det er forudsat, at finansieringstilskuddet ikke 

videreføres i overslagsårene.  

 

Bloktilskud  

I kraft af moderniserings og effektiviseringsprogrammet 

reduceres bloktilskuddet hvert år med 500 mio. kr. for 

kommunerne under ét.  

 

Som følge af økonomiaftalen er det årlige bloktilskud til 

serviceudgifter herefter løftet med 1.700 mio. kr. mens 

bloktilskuddet til anlæg er løftet med 800 mio. kr. i 2019. 

Dette indebærer en merindtægt for Aarhus Kommune på 

148 mio. kr. i 2019. I de efterfølgende år er tilskudsmo-

dellens forudsætninger om balancetilskuddet fulgt.   
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Udligning 

Ud over forudsætningerne i KL’s tilskudsmodel er der ind-

arbejdet et tab på 10 mio. kr. i 2020, 20 mio. kr. i 2021 

og 30 mio. kr. i 2022, som følge af udviklingen i det socio-

økonomiske indeks. I de senere år har der således hvert år 

været et tab på udviklingen i det socioøkonomiske indeks, 

som har været større end det, som skatte- og tilskuds-

modellen har forudsat for Aarhus i overslagsårene. 

 

Som følge af at det ikke lykkedes at opnå enighed om en 

udligningsreform etablerede regeringen en overgangsord-

ning for de kommuner, der fra 2019 rammes af tab som 

følge af revision af uddannelsesstatistikken. På den bag-

grund modtager Aarhus Kommune 23 mio. kr. i hhv. 2019 

og 2020. Pengene er dog betinget af, at Aarhus Kommune 

ikke hæver skatterne. Da pengene følger af, at den for-

ventede udligningsreform ikke blev gennemført, kan de 

ses i sammenhæng med de planlagte besparelser. Penge-

ne foreslås derfor anvendt til investeringer i forbindelse 

med spareforslagene og initiativerne i ”Fælles om nye løs-

ninger”. Midlerne er afsat på reserven til dette formål.  

 

Skat 

Der er foreløbig forudsat valg af selvbudgettering på skat 

og generelle tilskud i 2019. Der er opgjort en fordel herved 

på 180 mio. kr. Gevinsten er optaget på reserven, og ind-

går således ikke i råderummet. Der tages endelig stilling til 

valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindel-

se med fællesmøderne mellem Magistraten og Økonomi-

udvalget. Selv hvis byrådet ved den endelige budgetved-

tagelse vælger selvbudgettering, anbefales det i lyset af 

de store usikkerheder som udgangspunkt, at der ikke bud-

getteres med en eventuel gevinst. 

 

I budgetterne for 2017 og 2018 blev der budgetteret med 

selvbudgettering, og gevinsten herfra blev indregnet i 

budgettet for 2018. På baggrund af de seneste opgørelser 

fra Skat er gevinsten samlet steget med 258 mio. kr., som 

er indregnet i budgettet.  

 

Omprioriteringsbidrag 

Jf. den økonomiske politik reduceres de decentraliserede 

områders rammer og budgetter med 0,5 % af lønsummen. 
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Det årlige omprioriteringsbidrag på 51 mio. kr. som følger 

heraf, er indregnet i budgetforslaget.  

 

For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne på ind-

tægtssiden henvises til bilag 2. En oversigt over de vigtig-

ste ændringer siden sidste års budget fremgår af bilag 3. 

 

Hvad er indregnet i nøgletallene på udgiftssiden 

De ændringer i økonomien, som byrådet blev præsenteret 

for i regnskabet for 2017 bl.a. BPA og kørsel, er indarbej-

det i budgetforslaget. Det samme gælder for de ændrin-

ger, der blev indarbejdet i afdelingernes budget herunder 

konsekvenserne af budgetmodellerne. Samlet set priorite-

res der i budgetperioden ekstra 1,2 mia. kr. til den bor-

gernære service. Det betyder, at udgifterne stiger med ca. 

127 mio. kr. yderligere hvert år. En stigning på ca. 127 

mio. kr. svarer til knap 1 % af de samlede serviceudgifter. 

Det betyder, at til trods for de planlagte besparelser vil 

budgettet på de store serviceområder vokse i budgetperi-

oden. I 2022 tilføres de store serviceområder via budget-

modellerne 507 mio. kr. mere end i 2018. 507 mio. kr. er 

234 mio. kr. mere end de planlagte besparelser i 2022. 

 

Udsatte boligområder 

29 ud af 31 byrådsmedlemmer indgik 19. juni en aftale om 

udsatte boligområder i Aarhus Kommune. Udgangspunktet 

for aftalen er, at Aarhus skal være en god by for alle, med 

en ambition om, at skabe en sammenhængende og blan-

det by uden udsatte boligområder. 

 

På den baggrund er der i budgetforslaget indregnet de ini-

tiativer i aftalen, der er forudsat finansieret i budgettet for 

2019. Det drejer sig om 2,3 mio. kr. årligt i midlertidig 

drift, 1,5 mio. kr. årligt i permanent drift og 47,5 mio. kr. i 

anlægsudgift i budgetperioden.  

 

Yderligere tab på beskæftigelsestilskuddet  

Den manglende udligningsreform indebærer, at der i bud-

getperioden er indarbejdet et tab på beskæftigelsestil-

skuddet på 281 mio. kr. om året. Tabet var ikke indarbej-

det i sidste års budget, da der var forventning om en 

løsning på systemfejlene i forbindelse med en udlignings-

reform. Tabet er et skønnet niveau - svarende til forvent-
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ningerne for året 2018. Det skønnede tab i 2018 er 81 

mio. kr. større, end hvad der blev forudsat i sidste års 

budget for 2018.  

 

For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne på ud-

giftssiden henvises til bilag 2. 

 

Øvrigt 

Forslag til Lov om erhvervsfremme  

Vedtagelse af Lov om erhvervsfremme vil betyde en æn-

dring i organiseringen af erhvervsfremmeindsatsen, hvilket 

vil få betydning for erhvervsområdet nationalt, tværkom-

munalt og i Aarhus kommune. Borgmesterens Afdeling vil 

fremsende en indstilling om organiseringen og finansierin-

gen af erhvervsområdet, når de endelige konsekvenser af 

lovændringerne er kendte.  

 

Udvalgsbehandling af planer for brug af opsparing 

I forbindelse med byrådets behandling af indstillingen ”Di-

verse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 

2017” blev behandlingen af afdelingernes planer for brug 

af opsparing sendt til behandling i de respektive fagudvalg 

– med henblik på en senere opsamling i byrådet. Som føl-

ge af besparelsesprocessen foreslås det, at udvalgsbe-

handlingen suspenderes. Det vurderes således, at ud-

valgsdrøftelserne om brug af opsparing er blevet afløst af 

drøftelser om besparelser, hvori drøftelser om opsparing 

er indeholdt.   

 

Nøgletal uden nye initiativer 

Det er aftalt politisk, at nøgletallene skal opgøres uden de 

nye initiativer, der igangsættes i budgetforslaget. Hvis af-

talen om de udsatte boligområder ikke indarbejdes, vil det 

årlige råderum være 16 mio. kr. større.  

 

Sanktioner på anlæg 

I økonomiaftalen er der aftalt et anlægsniveau for alle 

kommuner under ét på 17,8 mia. kr. Regeringen har ind-

ført en sanktionsmekanisme på anlægsbudgettet, der be-

tyder, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet ikke udbetales, 

hvis kommunerne ikke overholder denne ramme.  
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De budgetterede bruttoanlægsudgifter i 2019 i Aarhus 

Kommune er 1,8 mia. kr. hvilket svarer til 10 % af an-

lægsniveauet på 17,8 mia. kr. KL har ikke udmeldt en for-

delingsnøgle, men anlægsniveauet i Aarhus Kommune er 

højt.  

 

KL har på baggrund af den første prognose tilkendegivet, 

at det samlede anlægsniveau ligger alt for højt for kom-

munerne under et. Frem mod den endelige budgetvedta-

gelse, er det derfor nødvendigt at reducere anlægsbudget-

tet i 2019. Borgmesterens Afdeling anmodes om i 

samarbejde med magistratsafdelingerne at vurdere, hvor-

dan det kan gøres.  

 

Usikkerhedsmomenter  

Når der budgetteres over en 4-årig periode, vil det altid 

være forbundet med en vis usikkerhed. For eksempel vil 

ændrede konjunkturer kunne få betydning for udviklingen i 

skatterne og balancetilskuddet i overslagsårene, ligesom 

tabet på beskæftigelsestilskuddet kan blive påvirket i ne-

gativ retning. 

 

Materiale der fremsendes sammen med budgetfor-

slaget 

I Budgetredegørelsen som er bilag 1 til denne indstilling er 

Aarhusmålene, effektmålene for de enkelte serviceområ-

der samt de kommunale ydelser beskrevet.  

 

Med budgetforslaget fremsendes en række bilag, som be-

skriver en række udfordringer og emner med betydning 

for kommunens økonomi:  

 Borgmesterens Afdelings bemærkninger til Magistrats-

afdelingernes udtalelser vedr. de 122 beslutningsfor-

slag, som partierne har ønsket prioriteret i budgetlæg-

ningen er vedlagt som bilag 5. Afdelingernes 

belysninger fremgår af magistratens og byrådets 

dagsorden hhv. den 3. og 13 september 2018. 

 I bilag 6 fremgår en skematisk oversigt over aktuelle 

udfordringer, som fremgår af følgeskrivelserne fra ma-

gistratsafdelingerne. 

 I behandlingen af indstillingen vedr. ’Diverse regn-

skabsmæssige forhold med relation til Regnskab 2017’ 

besluttede Byrådet at ophøre med de kvartalsvise op-
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følgninger på voksenhandicapområdet med henvisning 

til den positive vurdering af områdets økonomi. Der 

udestod en række særskilte opfølgninger på BPA-

området, velfærdsteknologi, politisk definerede ser-

viceniveauer samt driftsoptimale botilbudsstørrelser. 

Disse afrapporteres nu af Sociale forhold og Beskæfti-

gelse i bilag 10 og baggrundsmaterialet hertil. Af bilag 

10 fremgår det, at den mest driftsoptimale botilbuds-

størrelse er på 21-40 boliger. I forlængelse heraf an-

befaler Borgmesterens Afdeling, at der ved de kom-

mende projekteringer og anlægsbevillinger fastholdes 

et fokus på sund driftsøkonomi og på at realisere de 

forventede gevinster i Sociale Forhold og Beskæftigel-

ses selvforsyningsstrategi. Disse gevinster har også 

ligget til grund for Byrådets tidligere anlægsudmønt-

ninger. Derved vil den positive økonomiske udvikling 

på voksenhandicapområdet kunne understøttes yderli-

gere. 

 Den kollektive trafik i Aarhus er under forandring. Det 

medfører en større usikkerhed om økonomien end 

vanligt. Midttrafiks forslag til budget 2019 ligger højere 

end budgetrammen, men med de nuværende økono-

miske styringsmekanismer i den kollektive trafik er det 

usikkert, hvor store og permanente udfordringerne er. 

Der er for stor usikkerhed om den økonomiske vurde-

ring, og det er derfor for tidligt at træffe beslutning 

om, hvordan problemet skal håndteres på længere 

sigt. På kort sigt er der afsat reserver, som kan dække 

indfasning af letbanen mv. Tilpasninger af sektorens 

budget kan foretages i indstilling om forventet regn-

skab 2018. Der redegøres nærmere herfor i bilag 7 og 

i baggrundsmaterialet hertil. På baggrund af redegø-

relsen anmodes Borgmesterens Afdeling og Teknik og 

Miljø om i samarbejde at fremlægge en handleplan for, 

hvordan der sikres økonomisk balance inden for de 

nuværende rammer og hvilke tiltag, der kan gennem-

føres for at sikre et bedre overblik over den samlede 

økonomi for den kollektive trafik. Handleplanen afleve-

res til Byrådet senest ved budgetlægningen for 2020. 

 Som opfølgning på en tidligere vejanalyse og beslut-

ning i Budget 2015 har Teknik og Miljø samt Borgme-

sterens Afdeling har foretaget en analyse af vejenes 

tilstand. Der fremlægges to muligheder for at håndtere 
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det identificerede efterslæb. Analysen er nærmere be-

skrevet i bilag 8 og vedlagt som baggrundsmateriale. 

Derudover fremgår det af bilaget, at vejdriften vil få 

reduceret budgettet medmindre Byrådet tager en an-

den beslutning. Reduktionerne er både resultat af spa-

reforslag og Regeringen og Dansk Folkepartis parke-

ringsindgreb. Parkeringsindgrebet rammer også andre 

dele af kommunens økonomi (den kollektive trafik og 

miljøindsatsen). Dets betydning for Aarhus Kommunes 

økonomi fremgår af bilag 9. 

 På baggrund af bestilling i Budget 2018 fremsendes i 

bilag 11 ”Plan for beslutningsgrundlag for nybyggeri af 

yderligere skoler, idrætsfaciliteter og lokale samlings-

steder til fritids- og foreningslivet”, som beskriver pro-

cessen for nybyggeri samt ”Vurdering af behov for ny-

byggeri af yderligere skoler, idrætsfaciliteter og lokale 

samlingssteder til fritids- og foreningslivet”, som skit-

serer det forventede behov i den nærmeste fremtid.  

 I budget 2016 blev der bevilliget 0,25 mio. kr. årligt i 

perioden 2016-2018 til HOME-START, hvor frivillige til-

byder støtte mv. til familier med børn under skolealde-

ren. Jf. budgetforliget for budget 2016 fremsendes der 

i bilag 12 en evaluering af ordningen med henblik på, 

at der skal tages politisk stilling til, om bevillingen skal 

forlænges. 

 

I det omfang, bilagene bygger på mere omfattende analy-

ser er disse tilgængelige som baggrundsmateriale, og kan 

findes på kommunens hjemmeside under Forslag til bud-

get 2019, samt i Budgetmappen 2019 i First Agenda. Her 

findes også takstoversigter og følgeskrivelser, som er 

fremsendt sammen med magistratsafdelingernes budget-

bidrag.  

 

 

 

Jacob Bundsgaard 

  / 

   Niels Højberg 
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Bilag  

Bilag 1: Budgetredegørelse 2019-2022 

Bilag 2: Forudsætninger i budgetforslaget for 2019-2022  

Bilag 3:  Ændringer i økonomien siden budget 2018-2021 

Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 

2019-2022 

Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magi-

stratsafdelingernes belysninger af beslutnings-

forslag  

Bilag 6: Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsaf-

delingernes følgebreve 

Bilag 7: Kollektiv trafik økonomisk status  

Bilag 8: Vejenes tilstand i 2018 – kørebaner, cykelstier, 

fortove, afvanding, samt broer og bygværker 

Bilag 9: Forøget modregning på parkeringsområdet 

Bilag 10: Afrapportering på opfølgningspunkter vedrørende 

voksenhandicapområdet 

Bilag 11: Plan for beslutningsoplæg for nybyggeri af yder-

ligere skoler, idrætsfaciliteter og lokale samlings-

steder til fritids- og foreningslivet 

Bilag 12: Evaluering af Home-Start Familiekontrakt 

 

Baggrundsmateriale 

 Følgebrev fra Børn og Unge 

 Følgebrev fra Kultur og Borgerservice 

 Følgebrev fra Sundhed og Omsorg 

 Følgebrev fra Teknik og Miljø 

 Følgebrev fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 Følgebrev fra Borgmesterens Afdeling 

 Finansieringsnotat  

 Baggrundsmateriale til bilag 7: Opgørelse over øko-

nomien i kollektiv trafik 

 Baggrundsmateriale til bilag 8: Vejenes tilstand 

2018 

 Baggrundsmateriale til bilag 10: Den driftsøkonomi-

ske og socialfagligt optimale botilbudsstørrelse i 

Voksenhandicap 

 Baggrundsmateriale til bilag 10: Analyse af BPA-

ordningen i Aarhus Kommune 

 Baggrundsmateriale til bilag 11: Vurdering af beho-

vet for nybyggeri af yderligere skoler, idrætsfacilite-

ter og lokale samlingssteder til fritids- og forenings-

livet  
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 Baggrund til bilag 11: Plan for beslutningsgrundlag 

for nybyggeri af yderligere skoler, idrætsfaciliteter 

og lokale samlingssteder for fritids- og foreningslivet 

 Baggrundsmateriale til bilag 12: Evaluering af Ho-

me-Start Familiekontrakt 
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