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Budgettet for 2008 med overslagsårene 2009-2011 

 

Den økonomiske situation 

 

Kommunens økonomi er stabiliseret blandt andet på baggrund af de besparelser, der blev 
gennemført i budgettet for 2007. Forligspartierne lægger vægt på, at kommunens 
nuværende gunstige økonomiske situation bevares, så kommunen ikke stifter ny gæld. Den 
økonomiske ramme for budgetforliget er derfor balance mellem udgifter og indtægter i 
budgetperioden, når der ses bort fra særlige engangsudgifter og indtægter. Med de 
forudsætninger udgør den økonomiske ramme i forliget 51 mio. kr. årligt, hvortil kommer 
en række omprioriteringer og engangsudgifter og -indtægter.  

Forligspartierne kan endvidere tilslutte sig en fortsat stram økonomisk styring ud fra de 
økonomiske styringsprincipper, der tidligere er vedtaget i Byrådet. Det vil sige, at 
merudgifter på de ikke-styrbare områder finansieres inden for det samlede nettobudget på 
de styrbare områder, mens merudgifter på styrbare områder finansieres inden for 
afdelingernes eget budget. 

 

Det sociale område 

 

Afvikling af venteliste til døgn- og aflastningstilbud for børn med handicap 

Tilbudene til børn med handicap har gennem en årrække oplevet en stigende efterspørgsel. 
Der er på denne baggrund opstået en venteliste til henholdsvis døgninstitutioner og til 
aflastning til børn og unge med handicap på henholdsvis specialdøgninstitutioner og i 
familiepleje. I alt venter 80 børn med handicap i dag på det tilbud, de er visiteret til. 
Socialforvaltningen har i forbindelse med strukturreformen overtaget en række delmål fra 
Århus Amt, hvoraf fremgår, at den maksimale ventetid til døgnaflastning er 9 måneder og til 
døgninstitution 12 måneder. Forligspartierne er enige om at prioritere et mere ambitiøst mål 
på området, og det foreslås derfor, at de omtalte budgetmål ændres, således at der ikke 
længere er venteliste til døgn- og døgnaflastningstilbud for børn med handicap. 
Forligspartierne foreslår derfor, at der til afvikling af den aktuelle venteliste til 
døgninstitutions- og døgnaflastningstilbud til børn med handicap afsættes 13,4 mio. kr. i 
2008, 13,8 mio. kr. i 2009 og 14,5 mio. i årene 2010 og frem (jf. model 1 i indstillingen af 
4. juli 2007 "Afvikling af venteliste til døgn- og aflastningstilbud for børn med handicap"). 

 

Afvikling af venteliste til dagtilbud for voksne med handicap 

Dagtilbudene til voksne med handicap har gennem en årrække oplevet en stigende 
efterspørgsel. Det eksisterende budgetmål for dagtilbudene går på, at alle, der den 1. 
august et givent år er skrevet op til et tilbud, skal have tilbudt en plads. Konsekvensen af 
dette mål er et udgiftspres på området, da der er tale om en betydelig nettotilgang af 
brugere år efter år. Forligspartierne skal derfor foreslå, at der med henblik på opretholdelse 
af den eksisterende pladsgaranti for dagtilbud afsættes 2,5 mio. kr. i 2008, 4,9 mio. kr. i 
2009, 7,3 mio. kr. i 2010 og 9,7 mio. kr. i 2011.  
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Flere EGU-forløb 

EGU-uddannelsen udvides med ca. 25-30 pladser årligt. EGU-forløb benyttes af unge, som 
har afsluttet folkeskolen, men som har personlige, sociale og faglige vanskeligheder i 
forhold til det videre uddannelsesforløb. Forløbene tilrettes individuelt. Indenfor den afsatte 
ramme på 4,5 mio. kr. anvendes 750.000 kr. til oprettelse af HK-elever samt 750.000 kr. til 
konsulenter, der skal medvirke til oprettelse af studenterjobs i bysamfundet Århus. 

Der er i Magistratens budgetforslag afsat en reserve på 8.781.000 kr. pr. år vedrørende 
merudgifter til takstbetaling til Sødisbakke, der er en institution beliggende i Mariagerfjord 
Kommune.  

Efter de seneste drøftelser vedrørende takstniveauet forventes det, at et beløb på 4,3 mio. 
kr. pr. år vil være tilstrækkeligt. Såfremt den endelige takstberegning medfører en afvigelse 
herfra, indregnes afvigelsen i det tekniske budget for 2009-2012. 

 

Løft til det sociale område (”barnets vilkår”) 

På det sociale område foregår den forebyggende indsats for børns vilkår bl.a. via 
børnehusene. Indsatsen i børnehusene, der er et forholdsvist lidt indgribende tilbud med 
fokus på barnets frem for familiens behov, anses for at være et vigtigt element i indsatsen 
på området. Denne børnefokuserede støtte sigter primært på børn i familier, hvor 
forældrene har lav motivation for forandring og ringe eller ingen indsigt i egne 
vanskeligheder. Der kan f.eks. være tale om længerevarende kompenserende indsats i 
forhold til familier med dårligt begavede og eller psykisk syge forældre. Forligspartierne 
ønsker at styrke indsatsen på området. Der er således behov for en ekstraordinær indsats, 
så tilbudene kan kompensere for svigtende eller svingende forældreevne. Målet er at 
afhjælpe svigt og fravær af forældreomsorg, ofte af mere basal karakter. Der vil derfor 
være tale om en videreudvikling af den indsatstype, der i efterårets budgetforlig betegnedes 
som ”mere direkte fokus på barnets vilkår”. Indsatsen vil fokusere mere direkte på 
børnenes vilkår, så bliver det muligt mere direkte at rette den konkrete indsats mod de 
problematiske eller manglende faktorer, som eksisterer i de forskellige kontekster 
barnet/den unge indgår i, herunder øget familierådgivning, tilbud til voldsramte børn samt 
indsat i forhold til særligt udsatte børn. Forligspartierne skal derfor foreslå - med henblik på 
at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til den børnefokuserede støtte – at der 
afsættes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011.   

 

Hensigtserklæring vedrørende unge udviklingshæmmede 

Forligspartierne er enige om at opfordre arbejdsmarkedets parter til at drøfte, hvordan 
kommunen i samarbejde med parterne og uddannelsesinstitutionerne kan sikre unge 
udviklingshæmmede en plads på det lokale arbejdsmarked. 

 

Hensigtserklæring vedrørende svage ledige – sygedagpengemodtagere 

Forligspartierne er enige om, at der skal ydes en ekstra indsats for at få de sidste svage 
ledige ud på arbejdsmarkedet, samt få nedbragt antallet af sygemeldte dagpenge-
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modtagere. Forligspartierne er enige om, at ikke mindst uddannelsesinstitutionerne, 
produktionsskoler, daghøjskoler samt andre aktører har en stor rolle at spille for, at denne 
indsats kan lykkes. 

 

Anlæg på det sociale område 

Forligspartierne er enige om, at der i samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejdes en fleksibel model for 
finansiering af anlægsudgifterne ved den fremtidige udbygning af institutioner på det sociale 
område, som kommunen har overtaget ansvaret for i kraft af strukturreformen. I modellen 
skal indgå finansieringsbidrag fra dels bygningsbidraget i taksten fra hidtidige institutioner 
og dels øvrige finansieringskilder.  

Magistratsafdelingen for Beskæftigelse og Sociale Forhold fremkommer i den forbindelse 
med forslag til anlægsplan for den fremtidige udbygning af institutioner på området. Det er 
sigtet, at modellen skaber mulighed for at sikre lokale tilbud, hvor dette er 
hensigtsmæssigt. 

 

Analfabeter 

Kommunen skal arbejde for, at de funktionelle analfabeter, der har været igennem de 
muligheder, den danske undervisningslov giver, men som stadig mangler de nødvendige 
læsefærdigheder for at klare sig i det danske samfund og ikke mindst på det danske 
arbejdsmarked, får den støtte og opbakning, der er nødvendig. 

De analfabeter skal sikres tilstrækkelig rådgivning om de sprogundervisningstilbud, som 
forefindes i Århus kommune. Århus Kommune skal sørge for, at der forefindes passende 
undervisningstilbud for de analfabeter. Århus Kommune skal fremover have en politik, der 
gør kommunens tilbud mere venlig over for analfabeter f.eks. ved at have lyd og billeder 
ved siden af tekster. 

 

Daghøjskoler 

Forligspartierne er enige om, at daghøjskoler fortsat indgår som et redskab til afklaring og 
kvalificering af beskæftigelseshandlingsplanens målgrupper.  

Sigtet med indsatsen er kvalificering og afklaring til uddannelse og arbejde.  

Den juridiske konstruktion vedrørende samarbejdet mellem Beskæftigelsesforvaltningen og 
daghøjskolerne afklares efterfølgende med Borgmesterens afdeling. 

Forligspartierne er endvidere enige om at sætte fokus på udvikling af partnerskaber mellem 
Beskæftigelsesforvaltningen og relevante aktører indenfor området.  

Det vil sige, at daghøjskolerne ikke sikres et bestemt antal køb af pladser, og det står 
forvaltningen frit hvilke daghøjskoler, der købes pladser hos. Købet er styret af behov hos 
den ledige. 
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Forsøgsordninger 

 

Forligspartierne er enige om, at der skal anvendes 4 x 10 mio. kr. fra salg af kommunale 
ejendomme til følgende forsøgsordninger, der alle udløber i 2011: 

 

 B 2008 BO 2009 BO 2010 BO 2011 Gns. 

 - 1.000 kr., 2008-priser -  

Fremrykket indførelse af mentor-
ordning for elever i folkeskolens 9. 
klasse 350 150 150 150 200 

Kriminalitetsforebyggende indsats 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Flyttehjælp 258 258 258 258 258 

Familieorienteret alkoholbehandling 475 1.250 1.250 1.250 1.056 

Etablering og videreførsel af familie-
skoler 2.084 5.775 6.344 6.344 5.137 

Hasle Bakker (projekt om krop og 
bevægelse) 500 500 500 500 500 

Ugentlig træffetid på aktivitetscentre 
for voksenhandicappede 500 500 500 500 500 

Kursusforløb målrettet børn med 
søskende med handicap 500 500 500 500 500 

Århus Musikskole, reduktion af vente-
lister 550 550 550 550 550 

World Music Center 200 200 200 200 200 

Værestedet 100 100 100 100 100 

Forsøgsordninger i alt 6.517 10.783 11.352 11.352 10.001 

 

Mentorordning for elever i folkeskolens 9. klasse 

Det foreslås, at der fra den 1.1.2008 etableres en mentorordning for elever i folkeskolens 9. 
klasser i Gellerup-området, der skønnes at få særlige vanskeligheder med overgangen til 
ungdomsuddannelserne. 

Den 22. maj 2007 vedtog Folketinget Lov om ændring af lov om vejledning om valg af 
uddannelse og erhverv. Loven træder i kraft pr. 1. august 2008, hvor der bl.a. bliver indført 
en mentorordning for elever i folkeskolens 9. klasse. 

Opstart af mentorordningen fremrykkes i Gellerupområdet således, at der startes op 
allerede 1. januar 2008. I en fireårig periode opprioriteres indsatsen i lokalområdet.   

 

Kriminalitetsforebyggende indsats 

Folkeinformation startede som et forsøg finansieret via Urban-midler og blev en stor succes. 
Folkeinformation er nu permanentgjort. Med forslaget om en kriminalitetsforebyggende 
indsats i Gellerup-området udvides Folkeinformation med åben, anonym familierådgivning, 
undervisning af grupper af forældre og hjemmebesøg hos børnefamilier. Med forsøget sikres 
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en opkvalificering af områdets forældrekompetencer i forhold til at forebygge kriminalitet 
iblandt de unge. Dette nye forsøg evalueres i 2011 med henblik på, om en 
permanentgørelse af metoden vil kunne styrke den sociale indsats i socialt udsatte 
boligområder.  

 

Flyttehjælp 

Flyttehjælpen er fastlagt som flyttehjælp til de første 125 familier, der ønsker fraflytning fra 
området enten som følge af skolevalg eller sociale problemer. Dermed er flyttehjælpen som 
sådan tidsbegrænset til udgangen af 2011. Er der flere end 125 familier, der ønsker at 
fraflytte Gellerup-området, må der tages særskilt stilling til finansieringen heraf f. eks. via 
en forlængelse af perioden eller antallet af tilladte flytninger indenfor perioden. Det 
vurderes dog pt., at finansiering af 125 flytninger vil være tilstrækkeligt.  

 

Familieorienteret alkoholbehandling 

Alkoholbehandlingens indsats rettet mod børnefamilier med alkoholproblemer er siden 
etableringen for to år siden blevet finansieret via projektmidler fra Socialministeriet. 
Projektfinansieringen udløber medio 2008. Alkoholbehandlingen har haft gode erfaringer 
med tilbudet, som er udvalgt som et af tre ”Best Practice” eksempler på implementering af 
familieorienteret alkoholbehandling. Der er dog behov for at forlænge den igangværende 
forsøgsordning frem til 2011 med henblik på i højere grad at dokumentere indsatsens 
gavnlige effekter i forhold til at forebygge og behandle alkoholrelaterede dysfunktionelle 
familiemønstre samt mere præcist at kortlægge behandlingsindsatsens afledte økonomiske 
konsekvenser i forhold til de øvrige dele af den kommunale forvaltning og til 
sygehusvæsenet m.fl. 

 

Etablering og videreførelse af familieskoler 

Familieskolen i Tilst har nu eksisteret i ca. 2 år med gode erfaringer. Dog er der behov for 
yderligere og bredere afprøvning af metoden, førend der kan konkluderes endeligt på 
forsøget med familieskolen som metode til en forstærket social indsats overfor socialt 
udsatte forankret i en skolekontekst. Derfor foreslås forsøget med Familieskolen i Tilst 
udvidet med to nye familieskoler og forsøgsperioden forlænget til 2011. Dermed kan der 
evalueres mere bredt i forhold til en permanentgørelse af forsøget med familieskolen som 
metode til at bringe den sociale indsats ind i skolekonteksten.  

 

Hasle Bakker (projekt om krop og bevægelse) 

Projektet vil medvirke til at skabe flere fritidsfaciliteter, der kan understøtte den målrettede 
indsats over for udsatte børn og unge i området, hvor Hasle Bakker ligger midt mellem 
Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Mange nærliggende institutioner vil kunne gøre brug af 
Hasle Bakker som en del af deres undervisnings- og aktivitetstilbud. 

Der er stort sammenfald mellem intentionerne bag etableringen og udformningen af Hasle 
Bakker og Århus Kommunes integrationspolitik og en kommende sundhedspolitik. Hasle 
Bakker vil samtidig komplementere Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj (og senere 
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Bispehaven m. fl.), hvor der er sammenfald i intentionerne om at gøre området mere 
attraktivt som et såkaldt anker og åbning til omverdenen. Der ligger planer for en yderligere 
udvikling af Hasle Bakker gennem etablering af interaktive og IT-understøttede lege- og 
undervisningsfaciliteter, der vil gøre Hasle Bakker interessante for endnu flere af byens 
institutioner, skoler m.v. og give nye muligheder for den konkrete udmøntning af Børn og 
Unges strategier om f.eks. ”læring og udvikling” og ”trivsel og sundhed”. 

 

Ugentlig træffetid på aktivitetscenter for voksen med handicap 

I en forsøgsperiode frem til og med 2011 indføres to timers ugentlig træffetid med en 
sagsbehandler på hvert af kommunens aktivitetscentre for voksne med handicap. Tiltaget 
indføres som et forsøg, ådan, at det på denne baggrund kan vurderes, om ordningen skal 
permanentgøres på baggrund af en vurdering af, om forsøget har bevirket bedre og lettere 
adgang til hjælp med de forskellige udfordringer, målgruppen måtte have. 

 

Kursusforløb målrettet børn med søskende med handicap 

I en forsøgsperiode frem til og med 2011 indføres et særligt kursusforløb målrettet børn 
med søskende med handicap. Kurserne skal lære børnene, hvordan man tackler det 
livsvilkår at have en bror eller søster med handicap. Tiltaget indføres som et forsøg, sådan 
at det på denne baggrund kan vurderes, om ordningen skal permanentgøres. Det indgår i 
vurderingen, om forsøget har givet disse børn en mulighed for at tale med andre i samme 
situation og en mulighed for at komme ud med de ting, de går og 'ruger over', sådan at det 
er blevet lettere for dem at acceptere og forstå deres familiemæssige situation og blive 
glade, velfungerende børn. Kursusforløbet foreslås forestået af familiebehandlere med 
erfaring fra handicapområdet. Udgifterne afholdes i første omgang af forældrene, men vil 
falde ind under bestemmelsen i Servicelovens § 41 om merudgifter til børn. 

 

Århus Musikskole 

Med henblik på at skabe mulighed for at nedbringe ventelisten på Århus Musikskole forhøjes 
tilskuddet i budgetperioden årligt med 550.000 kr.  

 

World Music Center 

Der gives et øget tilskud på 200.000 kr. til World Music Center, således at centerets 
aktiviteter kan nå ud til en bredere kreds af børn og unge. Aktivitetsforøgelsen aftales 
nærmere i et samarbejde med Børn og Unge. 

 

Værestedet 

Værestedets målgruppe er karakteriseret ved stof- og alkoholafhængighed og 
sundhedsmæssige problemer samt tunge sociale problemer som hjemløshed, mangel på 
private netværk og arbejdsløshed. Værestedet er et fristed med oplevelsesmuligheder og en 
omsorgsfuld ramme for aktiviteter. Forligspartierne er enige om at afsætte 100.000 kr. med 
henblik på at styrke Værestedets kerneydelser. 



Århus, den 14. september 2007 

   7

 

Dagpasning og skoler 

 

Løft til daginstitutionerne 

Forligspartierne er enige om at tilføre Børn og Unge-området 12,5 mio. kr. årligt med 
henblik på at forbedre mulighederne for at tilbyde kost i kommunens børnehaver. 

Forligspartierne er opmærksomme på, at institutionernes decentralisering betyder, at 
institutionerne har frihed til selv at vælge, hvorvidt de ønsker en kostordning, eller de vil 
anvende pengene på andre formål. Forligspartierne ønsker imidlertid via puljen at motivere 
flest mulige til at fastholde eller indføre en kostordning.  

Den konservative byrådsgruppe tager forbehold for ovennævnte. 

 

Undervisning i folkeskolen 

Forligspartierne er enige om at bevilge 2,5 mio. kr. årligt svarende til finansiering af 1 times 
ekstra undervisning på ét klassetrin i folkeskolen. 

 

Forsøgsordning med kost på skoler 

Forligspartierne har afsat 1 mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forsøgsordning med kost på 
skoler i Århus. Forsøget ønskes igangsat for at skabe bedre mulighed for sund kost på 
skoleområdet. Magistratsafdelingen for Børn og Unge tilrettelægger og gennemfører 
forsøgsordningen med udgangspunkt i en beskrivelse af forsøget, der fremlægges for 
forligspartierne forud for forsøget iværksættes. 

 

Principper for modernisering af skoler, dag- og fritidstilbud 

Den 31. maj 2007 indgik alle Byrådets partier forliget ”Fremsyn for Århus”. Forliget 
indebærer bl.a., at der over 10 år investeres 500 mio. kr. i en teknisk og pædagogisk 
modernisering af kommunens skoler, dag- og fritidstilbud.  

Børn og Unge vil inden udgangen af 2007 fremsende forslag til tilrettelæggelse af et 
udviklingsarbejde med henblik på at skabe visioner om spændende ude- og indemiljøer, 
som udfordrer børns sanser, stimulerer deres kreativitet og inviterer til læring og leg. I 
denne sammenhæng fremlægges planerne for den indledende udmøntning af visionerne. 

Forligspartierne er enige om, at der sker en prioritering af midlerne til modernisering på 
tværs af alle tilbud på Børn og Unge-området. Under inddragelse af de berørte parter vil der 
områdevis blive foretaget en vurdering af muligheder og behov. 

Sideløbende sker der en række investeringer som følge af ændringer i prognoserne for 
børnetalsudviklingen samt tidligere planlagt almindelig teknisk vedligeholdelse. I den 
forbindelse vil det være naturligt at se investeringerne i disse bygninger i et bredere 
perspektiv herunder at foretage pædagogiske moderniseringer, hvor tilbudene på tværs af 
aldersgrupper ses i sammenhæng. Forligspartierne er enige om, at den mere langsigtede 
prioritering ikke må forhindre at der løbende sker en tilpasning til den faktiske udvikling, og 
at der derfor er mulighed for en løbende omprioritering.  



Århus, den 14. september 2007 

   8

I forbindelse med de konkrete byrådsindstillinger om frigivelse af anlægsmidlerne vil der 
herudover blive redegjort for status på anvendelsen, idet der samtidig i det videre forløb vil 
være mulighed for at foretage en nærmere vurdering af, om rammen på de 500 mio. kr. er 
tilstrækkelig. 

 

Skolestrukturen i Vestbyen 

Byrådet behandler i øjeblikket en indstilling om tilpasning af skolestrukturen i Vestbyen. I 
indstillingen foreslås det at lukke Nordgårdskolen og Frydenlundskolen. Det forventes, at 
Byrådet tager endelig stilling til forslaget i november 2007.  

Nedlæggelsen af Nordgårdskolen og Frydenlundskolen foreslås blandt andet kombineret 
med etablering af fortrinsretsskoler - primært uden for Vestbyen - hvortil tosprogede elever 
fra Nordgårdskolen og Frydenlundskolen med et ikke uvæsentligt behov for undervisning i 
dansk som andetsprog vil få fortrinsret. Det foreslås endvidere, at de elever, der tager imod 
tilbuddet om fortrinsret, skal tilbydes samme transportmuligheder som de elever, der 
henvises til anden skole end distriktsskolen i henhold til Lov 594.  

Forligspartierne er enige om at afsætte 1,7 mio. kr. i 2008 og 4 mio. kr. årligt i 
efterfølgende år til transporten forbundet med tilbuddet om fortrinsretsskoler, idet de 
frigjorte ressourcer i forbindelse med de to skolenedlæggelser så kan reserveres til 
undervisning, særlige specialpædagogiske tilbud og yderligere fritidstilbud i ferier.  

Udgiften til transport vurderes at udgøre 2 – 4 mio. kr. afhængig af antallet af elever, der 
tager imod tilbuddet om fortrinsretsskoler. Det foreslås derfor, at der sker en korrektion af 
de afsatte 4 mio. kr., når udgiftsniveauet kan gøres mere sikkert op ved udgangen af 2008.  

Hvis de foreslåede skolenedlæggelser ikke gennemføres, tilbageføres midlerne til 
kommunekassen. 

 

Efteruddannelse til lærere 

Forligspartierne vurderer, at der på folkeskoleområdet er særlige udfordringer i forhold til 
lærernes efteruddannelse. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i 
2008 og 2009 med henblik på en særlig indsats på dette område allerede fra 2008.  

 

Ældreområdet 

 

Forligspartierne har afsat 10 mio. kr. årligt på ældreområdet til en øget indsats i forhold til 
de svageste ældre samt med henblik på at øge indsatsen i form af selvhjælpsydelser, som 
har til formål at gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen. Magistratsafdelingen for 
Sundhed og Omsorg fremlægger et konkret forslag til udmøntning af beløbet for 
forligspartierne. 
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Ny teknologi 

Med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne og livslangt beherske dagligdagens 
behov er forligspartierne enige om at afsætte en forsøgspulje på 2 mio. kr. årligt i årene 
2008-2011 til teknologi i plejeboliger 

Teknologien findes i dag. Projektet vil kunne få effekt på mange dagligdags funktioner, der 
for borgerne er belastende at skulle have hjælp til. Samtidig vil de ’varme hænder’ i plejen i 
højere grad kunne bruges på den direkte personlige omsorg til de svageste borgere.  

 

Renholdelse af Århus Midtby 

 

Forligspartierne er enige om at øge renholdelsesniveauet i midtbyen. Baggrunden er, at 
presset på byens offentlige rum herunder gadearealerne i de senere år er øget, dels som 
følge af omdannelsen af gader og torve, dels som følge af en øget tilstrømning af besøgende 
til byen. 

Der afsættes netto 5,6 mio. kr. i 2008 og 4,4 mio. kr. årligt i 2009 og frem – bl.a. til synlig 
renholdelse af midtbyen. Herudover afsættes 2 mio. kr. årligt finansieret indenfor 
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs budget, herunder via merindtægter fra nye afgifter 
på byggeplads og reklamer. 

 

Bæredygtighed 

 

Forligspartierne er enige om, at Århus Kommune som bysamfund skal være co2-neutral 
inden for tidshorisonten for det fremlagte forslag til Planstrategi 2008. Dermed går Århus 
foran i sikringen af Danmarks miljøforpligtelse og sætter standarden for andre 
vækstområder forud for miljøtopmødet i København i 2009. 

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en første udgave af et co2-regnskab for 
Århus i foråret 2008. Ligeledes i foråret 2008 fremlægger Magistratsafdelingen for Teknik og 
Miljø en revideret Miljøhandlingsplan, som skal indeholde et program for en ambitiøs 
Klimaplan for et bæredygtigt Århus. Heri skal indgå scenarier for virkeliggørelsen af visionen 
om en co2-neutral kommune. 

Forligspartierne er enige om, at der til at understøtte den indledende indsats afsættes en 
bæredygtighedspulje på 12 mio. kr. – fordelt med 3 mio. kr. i hvert af årene 2008 – 2011. 

Byggeri og bygningsdrift lægger beslag på en stor del af energiforbruget. Forligspartierne er 
derfor enige om, at Miljøhandlingsplanen skal formulere mål for og skitsere midler til aktivt 
at fremme bæredygtigt nybyggeri og bæredygtige bygningsrenoveringer. Derfor indarbejdes 
der krav i et antal lokalplaner om, at bebyggelse i lokalplanområdet skal udformes som 
Lavenergiklasse 1-byggeri.  

Blandt de primære kilder til co2-udledning og klimaforandringer er forbrænding af benzin og 
dieselolie i trafikken. Trafikken er samtidig kilde til sundhedsskadelig partikelforurening. 
Byrådet vil i efteråret 2007 se på mulighederne for etablering af miljøzoner i Århus, hvor 
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der bliver indført skrappere krav til miljøpåvirkningen fra køretøjer. Forligspartierne er enige 
om at afsætte en del af bæredygtighedspuljen i 2008 til forsøg med miljømæssig 
transportteknologi.   

Forligspartierne henviser i øvrigt til bilag 2 til forliget. 

 

Branding af Århus 

 

Pulje til større events, turisme og branding af Århus 

Århus har gennem de sidste år markeret sig med en række store internationale koncerter 
og events, der har illustreret den store betydning sådanne begivenheder kan have for både 
erhvervsliv, detailhandel, turisme, den generelle branding af byen samt århusianernes 
oplevelse af deres egen by. 

Dette og et generelt ønske om at styrke Århus som eventby har igangsat et initiativ fra 
gruppe af lokale erhvervsfolk, der netop er ved at etablere en pulje på 10-15 mio. kr. som 
får til formål at bidrage til at skabe store events i byen. Puljen vil alene blive udbudt som 
underskudsgaranti. 

Det er imidlertid også blevet tydeligt, at hvervningen af de store byevents er blevet 
afhængig af mulighederne for at kommunen økonomisk har mulighed for at indgå i 
hvervningen af arrangementerne og kan tilbyde et professionelt kommunalt medspil. 

Forligspartierne er derfor enige om at etablere en kommunal eventpulje på i alt 15 mio. kr. 
til hvervning og gennemførelse af store byevents i perioden 2008-2011. Der nedsættes en 
politisk styregruppe bestående af Magistraten, en repræsentant for hver af de øvrige partier 
i Byrådet samt byrådsmedlem Niels Brammer med borgmesteren som formand. Der vil 
være behov for tæt samarbejde og koordinering med den Århus-gruppe med private 
erhvervsfolk, som er ved at blive etableret. 

Formålet med eventpuljen er både nationalt og internationalt via hvervning og afvikling af 
store byevents at markere Århus som eventby og samtidig understøtte byens 
styrkepositioner med sin viden, puls og rødder. Derudover vil puljen også kunne benyttes til 
at understøtte byens generelle branding karakteristika. 

 

Renovering af Tangkrogen 

Forligspartierne er enige om, at de utilfredsstillende forhold på den nedslidte Tangkrogen - 
der gennem de seneste mange år været det primære arrangementsareal i Århus Kommune 
– skal optimeres. Der er enighed om at afsætte 21 mio. kr. til at optimere Tangkrogen til 
arrangementsareal.  

Forligspartierne er endvidere enige om, at de afledte driftsudgifter skal finansieres via 
betaling for anvendelse af arealerne. Da anlægsudgiften finansieres via en anlægsbevilling, 
er der enighed om, at taksterne reduceres til alene at skulle dække de afledte driftsudgifter, 
som det fremgår af den alternative finansieringsmodel i indstillingen: ” Optimering af 
arrangementsfaciliteter - Fase 2: Anlægstiltag på Tangkrogen fra efterår 2008”, som er 
forelagt Magistraten den 10. september 2007. 
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Fra udsat boligområde til attraktiv bydel 

 

Brabrand boligforening og Århus Kommune har fremlagt en fælles helhedsplan for udvikling 
af Gellerupparken og Toveshøj. Helhedsplanen vil over en årrække ændre Gellerupparken 
og Toveshøj fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. 

Visionen i helhedsplanen er at gennemføre en massiv fysisk omdannelse af boligområdet. 
De massive fysiske omdannelser vil blive kombineret med anvendelsen af de muligheder, 
der er for at styre beboersammensætningen.  

Helhedsplanen er en samlet pakke af initiativer, der sammen med en udvikling af den 
kommunale service i området kan skabe en attraktiv bydel. 

Frem til 21. september 2007 har beboerne, byens borgere og andre mulighed for at 
kommentere helhedsplanens indhold. På baggrund heraf vil Århus Byråd og Brabrand 
Boligforenings repræsentantskab blive forelagt en revideret helhedsplan til vedtagelse i 
oktober. 

Efter vedtagelsen vil der blive igangsat en proces hvor helhedsplanens elementer 
konkretiseres og skitseres i et samarbejde mellem eksterne parter, Brabrand Boligforening 
og Århus Kommune i en egentlig byplan. Denne byplan forventes forelagt Byrådet og 
Brabrand Boligforenings repræsentantskab ultimo 2008 efter en høringsfase. Herefter vil 
den egentlige gennemførelse af helhedsplanen tage fart. 

Forligspartierne er enige om at afsætte 62,5 mio. kr. til helhedsplanens gennemførelse. 
Gennemførelsen forudsætter, at Brabrand Boligforening afsætter et beløb i en tilsvarende 
størrelsesorden.  

 

Kultur og idræt 

 

Århus som europæisk Kulturby i 2017 

Forligspartierne er enige om at understøtte bestræbelserne på at gøre Århus til europæisk 
kulturby i 2017.  

Århus har en størrelse og økonomisk styrke, som gør, at byen kan løfte projektet, og 
præsentere udenlandske gæster for en interessant kulturvifte indenfor billedkunst, 
dramatik, musik, historie, viden, demokrati og idræt, samt tilhørende overnatnings-
faciliteter.  

Som følge af en rotationsordning landene imellem, skal en dansk by være én blandt to 
europæiske kulturbyer i 2017. Der er tillige tradition for at europæiske kulturbyer findes 
blandt provinsbyerne og ikke kun blandt hovedstæderne. København var kulturby i 1996. 

Ansættelsen af en kulturbysekretær skal sikre, at der, frem mod valget af europæisk 
kulturby i 2011, arbejdes på at præsentere en seriøs og samlet ”ansøgning” for Århus.  

Forligspartierne er enige om, at kulturby 2017 forankres i Magistratsafdelingen for Kultur og 
Borgerservice. 
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Sportscampus 

I tilknytning til aftalen mellem samtlige Byrådets partier om "Fremsyn for Århus" blev det 
aftalt, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Kultur og 
Borgerservice og Borgmesterens Afdeling skulle foretage en vurdering af det af Århus Elite 
fremlagte projekt "Sportscampus Århus - visionsoplæg". 

Det blev aftalt, at denne vurdering foretages uanset udfaldet af den kommende beslutning 
vedrørende placering af en multiarena. 

Med henblik på at understøtte vurderingen og den efterfølgende politiske proces, nedsættes 
der en styregruppe bestående af Magistraten, en repræsentant for hver af de øvrige partier 
i Byrådet samt byrådsmedlem Niels Brammer. 

Styregruppen inddrages løbende i processen og medvirker ved udarbejdelse af indstilling til 
Byrådet om resultatet af vurderingen. 

 

Den Gamle By 

Med projektet "Den Moderne By" vil Den Gamle By sikre, at den historie, de fleste danskere 
kender fra Matador og Krøniken, dvs. 1900 tals historie, bliver sikret for eftertiden. Til 
sikring af den fremtidige drift af "Den Moderne By" vil forligspartierne ved budgetlægningen 
for 2009-12 vurdere muligheden for et øget driftstilskud til Den Gamle By. 

 

Moesgaard Museum 

Det er forudsat, at de samlede anlægsudgifter på ca. 355 mio. kr. til etablering af en ny 
museumsbygning ved Moesgaard Museum kan finansieres uden offentlige anlægstilskud.  

Såfremt det som forudsætning for igangsætning af byggeriet måtte vise sig, at der bliver 
behov for et mindre offentligt anlægstilskud som supplement til bidrag fra fonde m.v., vil 
forligspartierne vurdere muligheden for at yde tilskud hertil. Tilskuddet forventes i givet fald 
at blive i form af et huslejetilskud fra 2010 eller 2011. Såfremt det bliver påkrævet med et 
tilskud forudsættes det, at staten yder tilskud af en tilsvarende størrelse. 

Forligspartierne er herudover enige om at bevilge 2,75 mio. kr. årligt i forhøjet driftstilskud 
til Moesgaard Museum. Det forhøjede driftstilskud skal ses på baggrund af museets 
planlagte udvidelse med en ny museumsbygning på 11.000 m2, der skal stå færdig i 2011. 

 

Åby Bibliotek 

Forligspartierne er enige om at bevilge 5,41 mio. kr. årligt til finansiering af den manglende 
besparelse, der følger at sidste års beslutning om at bevare Åby Bibliotek.  

 

Fodboldbaner, drift 

Forligspartierne er enige om at bevilge 110.000 kr. i 2008 og 220.000 kr. i 2009 og frem til 
drift af fodboldbaner. Driftsbevillingen skal ses i sammenhæng med de tidligere afsatte 
anlægsbeløb til etablering af nye fodboldbaner. 

Derudover afsætter forligspartierne yderligere ca. 2 mio. kr. i 2008 til anlæg af nye baner. 
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Genopretning af fritids- og kulturbygninger 

Forligspartierne er enige om at prioritere genopretningen af byens kulturbygninger. Således 
afsættes der 7,755 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011. Forligspartierne forudsætter, at 
der forud for den næste udmøntning af anlægsbufferen for årene 2012 og 2013 udformes 
en samlet plan for vedligeholdelse af kommunens kulturbygninger i overensstemmelse med 
principperne for vedligeholdelse af kommunens øvrige bygninger. Planen skal danne 
baggrund for eventuelt yderligere beløb til genopretning i forbindelse med udmøntningen af 
anlægsbufferen i 2012 og efterfølgende år. 

 

Fremme af idrætten i Skødstrup 

Der er behov for flere idrætsfaciliteter i Skødstrup. Herunder er der behov for en idrætshal.  

I Skødstrup er der udlagt et område til idrætsformål, der ikke er velegnet til formålet.  

Forligspartierne er enige om at henstille til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, at der 
udarbejdes et forslag til ændring af lokalplanen for området med henblik på at ændre 
områdets status fra offentlige formål til boligformål.  

Nettoprovenuet ved det efterfølgende salg af arealet til boligformål reserveres til 
idrætsformål i Skødstrup-området.  

Samtidig anmodes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice om, efter fremlæggelse 
af den reviderede lokalplan, at udarbejde en indstilling med forslag til prioritering af de 
forventede nettosalgsindtægter fra jordsalget.  

 

Mediehuset Århus 

Forligspartierne er enige om at tilføre 0,5 mio. kr. i årene 2008-2010 til Mediehuset Århus.  

Det er konstateret, at reduktionen på 0,5 mio. kr. fra sidste års budgetforlig ikke er blevet 
modsvaret af en ekstraindtægt ved det seneste medieforlig. Derfor vælger forligspartierne 
at tilbageføre sidste års besparelse. 

 

Granhøj Dans 

Forligspartierne anmoder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice om at arbejde for 
at bevare et danseteater på et anerkendt internationalt niveau. Afdelingen skal i den 
forbindelse fremlægge en plan for forligspartierne for, hvordan denne hensigtserklæring kan 
realiseres. 

 

Etablering af Århus Byarkiv 

Der er enighed blandt forligspartierne om at undersøge mulighederne for at etablere et 
Byarkiv i tilknytning til Erhvervsarkivet. I årevis har der i Århus været gode og aktive 
lokalhistoriske arkiver i lokalområder. Der findes dog ikke et egentligt byarkiv, der kan 
skabe grundlag for en fælles Århus-bevidsthed. Det er vigtigt, at den nuværende 
indsamlingsmetode bliver udvidet, således at også private kan indlevere arkivalier, men 
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også sådan at samlingen udvides til at rumme elektroniske medier. Forligspartierne 
forudsætter, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice forestår udarbejdelsen af et 
koordineret beslutningsoplæg herom. 

 

Tilbud til kreative og musiske børn 

Der afsættes et engangsbeløb på 1 mio. kr. i 2008 med henblik på fremme af fritidstilbud til 
kreative og musiske børn. Beløbet udmøntes af Magistratsafdelingen for Kultur og 
Borgerservice. 

 

Idrættens anlægspulje 

Gennem en årrække har der været afsat en kommunal pulje til idrætsinvesteringer. 
Idrætsforeningerne har behov for udvikling, renovering, istandsættelse og etablering af nye 
faciliteter. Puljen forøges derfor i de 4 år indtil 2011 med 1 mio. kr. pr. år. 

 

Arbejdsglædereform 

 

Århus kommune står i de kommende år overfor en stor opgave med at videreudvikle og 
forbedre den kommunale service til fordel for borgere og brugere. Dette stiller store og 
øgede krav til medarbejderne på de kommunale arbejdspladser, samtidigt med at der er 
stigende udfordringer med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. 
Forligspartierne er enige om, at Århus Kommune skal sætte arbejdsglæden i centrum. 

Der skal være et nyt fokus på god ledelse og medarbejdernes arbejdsglæde. 

Personaleafdelingen gennemfører i 2008 en undersøgelse blandt frontmedarbejdere i Århus 
Kommune af arbejdsglæde for at afdække hvilke forhold, der fremmer arbejdsglæden 
blandt medarbejderne. Der afsættes 300.000 kr. til undersøgelsen.  

Forligspartierne vil sætte fokus på en tydelig og anerkendende ledelsesform, der møder 
medarbejderne med individuel opmærksomhed. Der skal være rum til god ledelse, som 
medvirker til at fremme arbejdsglæde, kvalitet i opgaveløsningen og fastholdelse af 
medarbejderne. 

Ledelsesrekrutteringen skal ske ud fra klare forventninger til, hvilke kvalifikationer en leder i 
Århus Kommune skal besidde. Medarbejdere med lederpotentiale skal udses og udvikles. 
Samtidig skal ledere uden klar ledelsesmæssig baggrund tilbydes mulighed for 
opkvalificering. 

God ledelse, der fremmer arbejdsglæde og har en høj kvalitet i opgaveløsningen, skal 
kunne belønnes i et fleksibelt system, hvor opgaver og lederkompetencer matches. Århus 
Kommune skal gennem opkvalificering og belønning bestræbe sig på at fastholde gode 
ledere i kommunen. 

Forligspartierne er opmærksomme på, at de seneste års strukturændringer har stillet ekstra 
krav til medarbejdernes omstillings- og tilpasningsevne. Forligspartierne er ydermere 
opmærksomme på vigtigheden af at give strukturændringer den fornødne tid til at blive 
rodfæstet i organisationen. 
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Århus Kommune vil undersøge mulighederne for at ligestille frontmedarbejdere i den 
offentlige sektor med privatansatte i forhold til at modtage personalegoder. Forligspartierne 
er enige om, at Århus Kommune som arbejdsgiver skal bestræbe sig på at benytte de 
redskaber, der er til rådighed til at motivere medarbejderne og fremme arbejdsglæden. 

Som et bidrag til at understøtte arbejdsglæden og gøre arbejdspladsen mere attraktiv 
iværksættes forsøg med at indføre personalegoder for frontmedarbejdere. Front-
medarbejdere inddrages i processen med at fremkomme med forslag til personalegoder på 
arbejdspladsen. 

Århus Kommune skal i langt højere grad føre en medarbejderpolitik, der har fokus på 
afbureaukratisering i hele organisationen. Kommunen skal samtidig aktivt arbejde for at 
vise større tillid og udvise respekt over for kommunens medarbejdere og deres 
arbejdsindsats for at øge arbejdsglæden, især målrettet over for de ansatte i de mest 
borgernære led af kommunens organisation. 

Forligspartierne finder, at indsatsen bør styrkes gennem udarbejdelsen af en samlet 
handlingsplan for både eksisterende og nye initiativer. Handlingsplanen forelægges byrådet 
i første halvdel af 2008 sammen med en indstilling om udmøntning af trepartsaftalen og de 
nye overenskomster. 

 

Bæredygtig kollektiv trafik 

 

Etableringen af et højklasset kollektivt trafiksystem er en central forudsætning for 
virkeliggørelsen af Byrådets visioner for en bæredygtig byudvikling i Århus Kommune. 
Forligspartierne lægger stor vægt på, at Byrådets vision om indførelse af letbaner i Århus 
gennemføres som planlagt, så letbaner kan sættes i drift senest i 2015 og i fremtiden 
udgøre rygraden i et moderne kollektivt trafiksystem.  

 

Effektivisering og driftsunderskud i Århus Sporveje Busselskabet 

Århus Sporveje Busselskabet, som nu er en del af Midttrafik, har undergået en væsentlig 
effektivisering. Som en del af Budget 2006 besluttede Byrådet at bruge de frigjorte midler 
til finansiering af busbaner på Randersvej og evt. finansieringsbidrag til realisering af 
letbanevisionen. 

I 2006 har Byrådet truffet beslutning om anvendelse af en del af de frigjorte midler til 
diesel-merudgifter og budgetreduktionerne i Budget 2007.  

De gennemførte effektiviseringer betyder alt andet lige, at der kan frigøres 12 mio. kr. årligt 
fra og med 2008. Forligspartierne er enige om, at de frigjorte midler overføres til en reserve 
og indgår i finansieringen af Byrådets visioner for den kollektive trafik. 

Bl.a. som følge af et ekstraordinært højt antal sygemeldinger og 
rekrutteringsvanskeligheder forventes der et driftsøkonomisk underskud i Busselskabet i 
2007. Forligspartierne er enige om, at finansieringen af forbigående, driftsøkonomiske 
underskud af den nævnte karakter må sikres inden for busselskabets rammer. Hvis 
Busselskabet ikke i dialog med Midttrafik kan sikre den kortsigtede balance mellem udgifter 
og indtægter, bør finansieringen ske via Busselskabets egenkapital. 
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Budgetreserver  

I medfør af Byrådets vedtagelse af budgettet for 2006 fastholdes dækningsafgiften for 
erhvervsejendomme uændret, og merprovenuet reserveres til finansiering af indførelse af 
letbaner i Århus. I budgetperioden er som følge heraf afsat en reserve på 15,8 mio. kr. i 
2008, 32,8 mio. kr. i 2009, 54,5 mio. kr. i 2010 og 71,6 mio. kr. i 2011 til arbejdet med 
letbaner. 

I 2005 blev der afsat en reserve til forbedring af den kollektive trafik. Heraf resterer et 
uudmøntet beløb på 3,55 mio. kr. i 2007. 

 

Udviklingsplan for kollektiv trafik i 2008 

De nævnte finansieringselementer samles på en reserve, som udgør 31,5 mio. kr. i 2008, 
44,8 mio. kr. i 2009, 66,4 mio. kr. i 2010 og 83,6 mio. kr. i 2011. Eventuelle besparelser 
ved den fortsatte effektiviseringsindsats og udbud af busdriften, hvor en første udbudsetape 
forventes at finde sted i 2008, overføres til reserven i forbindelse med 
regnskabsaflægningen. 

Teknik og Miljø fremlægger i 2008 en plan for arbejdet i budgetperioden med 
virkeliggørelsen af Byrådets visioner for den kollektive trafik. Der indarbejdes hel eller delvis 
udmøntning af den nævnte reserve til gennemførelse af letbanevisionen, hvor opgaven nu 
er forankret i Midttrafik. Endvidere indgår en foreløbig samlet vurdering af økonomien – 
herunder oplæg til håndtering af evt. gevinster ved udbud samt finansieringsforhold efter 
2011, der udarbejdes i samarbejde med Borgmesterens Afdeling. 

 

Sundhedsområdet 

 

Sundhedscenter i Vestbyen 

Forligspartierne er enige om, at det er ønskeligt med etablering af et sundhedscenter i 
Vestbyen. De velstillede og veluddannede lever stadig længere og med bedre livskvalitet, 
mens socialt dårligt stillede og dårligt uddannede ikke flytter sig sundhedsmæssigt. 
Samtidig har mange grupper af etniske minoriteter dårligere livsvilkår og en mere usund 
levevis end etniske danskere. Dette øgede sundhedsmæssige skel mellem rige og fattige og 
mellem etniske minoriteter og etniske danskere er en helt central udfordring, som 
sundhedsindsatserne i Århus Kommune skal adressere. Det er på den baggrund, at 
forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med mulighederne for at etablere et 
sundhedscenter sammen med lokalcenteret i forskellige lokaliteter i området. 

 

Overdækning af banegraven 

 

Forligspartierne ønsker, at der foretages en undersøgelse af mulighederne for at etablere en 
overdækning af banegraven. Visionen for en overdækning af banegraven indgår som én 
blandt flere cases, der er beskrevet som en integreret del af forslaget til planstrategi for 
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2008. Forligspartierne vil sikre, at der gennemføres en nærmere analyse af en realisering af 
en sådan vision, og der er i den forbindelse afsat 1 mio. kr. i 2008 til at gennemføre 
analysen i regi af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Den gennemførte analyse 
fremlægges for Århus Byråd i første halvår af 2008, således at analyseresultatet kan indgå i 
forbindelse med det videre arbejde med den reviderede kommuneplan, der skal være 
færdig i 2009. 

 

Analyse af arbejdsgange i byggesager 

 

Forligspartierne vil sikre, at der gennemføres en nærmere analyse af arbejdsgange i 
byggesager med henblik på at sikre, at der fortsat anvendes optimale arbejdsgange, der 
sikrer en hurtig og effektiv sagsbehandling. Der er i den forbindelse afsat 1 mio. kr. til at 
gennemføre analysen i regi af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Den gennemførte 
analyse fremlægges for Århus Byråd i første halvår af 2008. 

 

Udvidelse af kontrolgruppen 

 

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice har fremsendt en indstilling om udvidelse 
af kontrolgruppen, der har fokus på socialt bedrageri og skattesnyd afledt af de såkaldte 
proformaflytninger. Forligspartierne er enige om at denne kontrolgruppe kan fortsætte efter 
de principper og den model, som magistratsafdelingen har fremlagt. Det indebærer, at 
afdelingen bemyndiges til at udvide kontrolgruppen finansieret ved de øgede kommunale 
indtægter, der kan afledes herfra i overensstemmelse med forslaget i den fremlagte 
indstilling. 

 

Anlægsbeløb 

 

Der er udmøntet en række beløb til anlægsprojekter. For en beskrivelse af projekterne kan 
der henvises til de fremsendte forslag fra magistratsafdelinger. 
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Øvrige forhold 

 

Budgetforliget indebærer, at skatteprocenterne holdes i ro i 2008 samt at der muliggøres en 
gældsafvikling på 24 mio. kr. i perioden. Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe tiltræder 
ovenstående aftale med en præcisering af, at man ikke hermed har givet sin tilslutning til 
2007-budgetforliget og dets massive nedskæringer af den kommunale service, heller ikke 
de, der videreføres ind i 2008 og senere år. 

SFs Byrådsgruppe præciserer yderligere, at vi hellere havde set yderligere økonomisk 
råderum evt. finansieret med en skatteforhøjelse, med henblik på at genoprette de 
væsentligste nedskæringer fra budgetforliget fra 2007. SF ønsker, at et eventuelt ekstra 
provenu ved salg af ejendomme bruges til genopretning af nedskæringer i 2007. 

 

 

Socialdemokraternes Byrådsgruppe  Venstres Byrådsgruppe 

 

 

Det Radikale Venstres Byrådsgruppe            Det konservative Folkepartis Byrådsgruppe 

 

 

Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe  Byrådsmedlem Niels Brammer 


