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Fortællingen om Aarhus
Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den
smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads til at
udfolde sig, uanset om man er ung, gammel eller børnefamilie, studerende, kunstner, etableret erhvervsvirksomhed eller iværksætter. Man kan føle sig hjemme i Aarhus.
Aarhus er "Smilets By"– uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende
af liv.
Aarhus udvikler sig hurtigere og hurtigere. Vi bliver mange flere aarhusianere, vi får nye bydele, en ny skyline, nye virksomheder, nye uddannelsesinstitutioner, nye kulturinstitutioner, et
supersygehus, en letbane. Vores bycentrum, by- og lokalområder ændrer karakter. Vi vil
værne om det historiske Aarhus og bevare de grønne åndehuller, og vi vil fylde dem og byrummet med liv.
Aarhus er i stigende grad primus motor for væksten i hele landsdelen. Aarhus er det kulturelle
og erhvervsmæssige kraftcenter i Vestdanmark. Vi samarbejder med vores nabokommuner om
erhvervsudvikling, kultur og infrastruktur. Vi skaber i fællesskab de betingelser, der tiltrækker
attraktive jobs og kvalificerede medarbejdere. Vi er en by, hvor uddannelser og virksomheder
skaber viden og internationalt udsyn. Vi har et universitet i verdensklasse.
Vi er et område i vækst, men vi vil være en grøn og bæredygtig by, bevare de gode bymiljøer
og den sociale sammenhængskraft. Vi vil stadig være en god by for alle med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed overfor omverdenen. Vi kan have brug for omsorg og en
hjælpende hånd, men vi har alle noget at bidrage med. Vi vil have en by, hvor vi kan trives og
være trygge, og hvor vi i fællesskab skaber det gode liv. Vi vil skabe rammer for mobilitet i
bredeste forstand, og vi vil have plads til alle og brug for alle. Det kan vi kun gøre sammen alle, der føler sig hjemme i Aarhus.

Aarhus - en god by for alle
Aarhus – en by med plads til alle og brug for alle
En by med plads til at udfolde og udvikle sig. En by, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. En by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har
brug for det. En by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.
Aarhus - en by i bevægelse
En by i rivende udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. En by, hvor vi tager medansvaret for hele regionens udvikling på os. En by med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. En by med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og
uddannelsesliv.
Aarhus - en by med handlekraft og fællesskab
En by, hvor der er udsyn og skabes relationer både nationalt og internationalt. En by, hvor
nye idéer dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi udvikles og tages i anvendelse. En by fuld af vilje til fornyelse. En by, hvor medborgerskab er en
værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. En by, hvor vi sammen
skaber rammerne for det gode liv.
Sammen med Aarhusmålene sætter Fortællingen om Aarhus en fælles retning for, hvad byrådet vil med Aarhus, og hvad der skal kendetegne Aarhus både nu og i fremtiden. Aarhusmålene er de overordnede mål for
hele byens udvikling og de følger op på, om udviklingen går i den retning, som byrådet ønsker.
Aarhusmålene 2018-2021 er samlet under overskriften - ”Aarhus - en god by for alle”, og består af følgende
fem mål samlet i blomsten:

Til Aarhusmålene er knyttet en række indikatorer.

Aarhus - en god by for alle
Indikator: Temperaturmålingen
En by med brug for alle
Indikator:
Indikator:

Selvforsørgelse, herunder
forskel mellem udsatte grupper og
alle
Ungdomsuddannelse

En by i vækst og med et stærkt erhvervsliv
Indikator:
BNP i Business Region Aarhus
Indikator:
Nye arbejdspladser

En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer
Indikator:
Klima
Indikator:
Mobilitet

En by med fællesskab og medborgerskab
Indikator:
Medborgerskab
Indikator:
Ensomhed, herunder
forskel mellem udsatte grupper og
alle
Indikator:
Tryghed

En by, hvor alle er sunde og trives
Indikator:
Middellevetid/restlevetid, herunder
forskel mellem udsatte grupper og alle
Indikator:
Trivsel

Visionen og målene er på den måde pejlemærker for udviklingen af Aarhus. Vi har også sat ord på de værdier, som vi prioriterer højest i Aarhus Kommune.
Troværdighed
Respekt
Engagement

Værdierne er overordnede og udtrykker det, Aarhus Kommune
gerne vil stå for og kendes på i vores kontakt med borgere, virksomheder og andre interne og eksterne samarbejdspartnere. På
denne måde udgør værdierne leveregler for alle medarbejdere i
Aarhus Kommune.

