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10 dages forespørgsel fra Enhedslisten om renholdelse og frivillige 
 
Enhedslisten har fremsendt en 10-dages forespørgsel til Teknik og Miljø 
vedrørende renholdelse og frivillige, som besvares nedenfor. 
 
Spørgsmål 1: 
Er der private aktører, der udfører og bliver betalt for renholdelse og affalds-
indsamling i Århus? 
 
Svar: 
Ja. Aarhus Kommune er opdelt i flere entrepriser på de offentlige arealer. I 
nogle områder er entreprisen vundet af en privat entreprenør og i andre om-
råder er det kommunens leverandør -  Natur og Vej Service, der har renhol-
delsen. 
 
Spørgsmål 2: 
Er der kommunale aktører, der udfører og bliver betalt for renholdelse og af-
faldsindsamling i Århus? 
 
Svar: 
Ja. Som nævnt ovenfor er Aarhus Kommune opdelt i flere entrepriser på de 
offentlige arealer. I nogle områder er entreprisen vundet af en privat entre-
prenør og i andre områder er det kommunens leverandør -  Natur og Vej 
Service, der har renholdelsen. 
 
Spørgsmål 3: 
Hvilke aktører gør hvad? Hvem kontrollerer dem? 
 
Svar: 
Hver entreprise er omfattet af et udbudsmateriale, der beskriver, hvilke ydel-
ser der skal leveres og hvilken kvalitet. Det er Teknik og Miljøs ”områdean-
svarlige”, der har det endelige ansvar for, at den udførende entreprenør le-
verer den vare, der er beskrevet og ligeledes fører kontrol med det. For 
nogle områder er der også tale om ekstern kontrol, hvor en rådgiver fastsæt-
ter og udfører kontrolintervaller. I andre tilfælde er det stillet som et krav i ud-
budsmaterialet, at entreprenøren også selv skal levere dokumentation for en 
udført opgave på forlangende. Ud over kontroller er der løbende møder med 
de entreprenører, der udfører renholdelse vedr. kvalitet, tilpasning, udvikling 
af arbejdsmetoder og opfølgning på eventuelle afvigelser. 
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Spørgsmål 4: 
Er der oprettet småjobs til at supplere affaldsindsamlingen i midtbyen? 
 
Svar: 
Der har løbende været oprettet småjobs i samarbejde med Beskæftigelses-
forvaltninger. Opgaverne omfatter bl.a. renholdelse.  
 
I 2016 blev det politisk besluttet i budgetforliget for 2017, at indsatsen skulle 
intensiveres til fordel for en renere by og øget mulighed for efterfølgende be-
skæftigelse af de medarbejdere, der blev jobprøvet. 
 
Der er ca. 15 personer beskæftiget med småjobs vedrørende renholdelse ad 
gangen. De er ansat i 8 uger og i løbet af et år er der ca. 45-50 personer be-
skæftiget i denne ordning, som organiseres af Natur og Vej Service. 
 
Spørgsmål 5: 
Hvis ansatte står for renholdelse af byen, hvorfor skal byrådsmedlemmer og 
andre frivillige så gøre det? 
 
Svar:  
Udfordringerne med affald i Aarhus Kommune opstår ikke pga. manglende 
renholdelse. Aarhus Kommune får således den ydelse, der er budget til og 
beskrevet i udbudsmaterialet. 
 
Teknik og Miljø har i en årrække haft fokus på en adfærdsændring blandt 
dem, der ikke rammer skraldespanden.  
  
Der har tidligere været brugt ressourcer på kampagner for at ændre folks ad-
færd, men renholdelsesbilledet har igennem årene ikke ændret sig positivt.  
 
I 2017 var der dog for første gang siden 2009 en positiv retning på det ren-
holdelsesniveau, som borgerne oplever i byen. I samme periode er antallet 
af frivillige vokset markant.  
 
Teknik og Miljø har ikke som mål, at frivillige skal overtage renholdelsen i 
byen. Da det netop er frivillige, har vi kun for nogle grupper indsigt i, hvor de 
går - men ikke frekvens og kvalitet 
 
Den afsmittende effekt ved, at ”vi alle bidrager”, tyder imidlertid på, at færre 
henkaster affald.  
 
Som en frivillig selv har udtrykt det: ”Siden den dag jeg meldte mig som frivil-
lig affaldsindsamler, har jeg ikke smidt så meget som et eneste stykke tyg-
gegummi på gaden, og nu siger jeg også noget, hvis jeg ser en anden per-
son smide affald uden for skraldespanden”.   
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Når ”Ren By- projektet” inviterer byrådet til at gå en tur ved Rådhuset er det 
således for at vise, at alle i fællesskab kan medvirke til at knække kurven, så 
vi sammen bidrager til en renere by.  
 
Det er indenfor mit beslutningsrum som rådmand at invitere og skabe hand-
linger indenfor mit politiske fokus. Invitationen til Byrådsmedlemmerne var 
frivillig. Det handler om adfærd, oplysning og påvirkning. Det vil jeg som råd-
mand fortsat arbejde med. Det handler om, at få fokus på ansvaret for Ren 
By Aarhus, det kan vi ikke alene lykkedes med gennem vores dygtige med-
arbejders indsats. 
 
Spørgsmål 6: 
Er det fordi arbejdet ikke bliver udført ordentligt? 
 
Svar: 
Nej. Arbejdet bliver udført som beskrevet i udbudsmaterialerne. 
 
Spørgsmål 7: 
Hvor mange ordinært ansatte regner rådmanden med at den frivillige indsats 
vil fortrænge? 
 
Svar: 
Ingen.  
 
Spørgsmål 8: 
Er der andre arbejdsområder hvor rådmanden ønsker at erstatte ordinært 
ansatte med frivillige? 
 
Svar: 
Der er ikke tale om en erstatning af ordinært ansatte. Der er tale om at få ud-
ført en opgave, der ellers ikke er afsat yderligere midler til. Der er tale om, at 
borgerne påtager sig et ansvar for deres by. Som rådmand påskønner jeg 
de mange frivilliges flotte indsats og engagement. Jeg er godt tilfreds med at 
ca. 1/3 af byrådsmedlemmerne afsatte tiden i en travl kalender og støtter op 
omkring Ren By Aarhus. 
 
 
Venlig hilsen  

 

Bünyamin Simsek 

Rådmand 

  / 

   Tyge Wanstrup  

   Forvaltningschef 


