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Svar på 10-dages forespørgsel ang. Aarhus Pride  

 

SF har 12. juli 2017 fremsendt følgende spørgsmål:  

 

Aarhus Pride er med til at gøre Aarhus til en attraktiv by for mennesker med 

LGBT+ baggrund og priden støtter mange mennesker i at springe ud og 

turde stå ved hvem de er. 

1. Hvor stor har det økonomiske været fra Aarhus Kommune til Aarhus 

Pride i hvert af de år Aarhus Pride har været afholdt? 

2. Hvad er baggrunden for at støtten er beskåret? 

3. Hvilke andre samarbejdsflader har Aarhus Kommune med Aarhus 

Pride? 

 
Svar:  

Ad 1: Aarhus Kommunes Event-og brandingpulje har støttet Aarhus Pride 

med følgende: 

2014  40.000 kr. i direkte støtte + 1 uges visning på de digitale  

Informationsskærme 

2015 50.000 kr. i direkte støtte + 1 uges visning på de digitale In-

formationsskærme 

2016 75.000 kr. i direkte støtte + 1 uges visning på de digitale In-

formationsskærme 

2017 100.000 kr. i direkte støtte + 1 uges visning på de digitale 

Informationsskærme 

 

Ad 2:  

Aarhus Pride har modtaget en stigende støtte siden 2014, og der er forelagt 

en udviklingsplan for eventen. Støtten har været stigende frem imod Kultur-

hovedstadsåret. Der er endnu ikke tildelt en bevilling til Aarhus Pride i 2018. 

Dette behandles i efteråret 2017 når Aarhus Pride har indsendt en endelig 

ansøgning til Event- og brandingpuljen. 

 

Event- og brandingpuljen er på 3,3 mio. kr. årlig. Der har i årene 2015-2017 

været ekstra midler i puljen (2 mio. kr. årligt) bl.a. til at sikre udviklingen af 

lokale events op mod Kulturhovedstadsåret. Fra 2018 er Event- og bran-

dingpuljen ’tilbage’ på det oprindelige niveau (3,3 mio. kr.), hvorfor det ikke 

vil være muligt at opretholde de nuværende støtteniveauer. Dette er forelagt 

Aarhus Pride mundligt på et møde i foråret 2017 således, at de i god tid kan 

afsøge andre muligheder for medfinansiering.  

 

Ad 3: 

Aarhus Kommune har udover den direkte økonomiske støtte bakket op om-

kring Aarhus Pride med følgende initiativer:  

 Flagning på Rådhuset med Pride flag 

 Flagning på bybusserne med Pride flag 

KULTUR OG BORGERSER-

VICE 
Aarhus Kommune 

Aarhus Events 

DOKK1, Hack Kampmanns Plads 

2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 51 57 67 18 

 

E-mail: 

AarhusEvents@aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

cke@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 17/030996-2 

Sagsbehandler: 

Charlotte Kirk Elkjær 



 

 

7. august 2017 

Side 2 af 2 
 Markedsføring på de kommunale informationskanaler som fx fritstå-

ende plakatstandere, infokanaler på DOKK1, lokalbiblioteker mv.  

 Maling af kommunal bænk i regnbuefarver 

 I 2017 deltog MKBs ’mobibliotektet’ på selve festpladsen under årets 

Pride 
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