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INVESTERINGER I EN GOD BY FOR ALLE

Aarhus Kommune skal have en ny langsigtet plan for kommunens investeringer.
Investeringer i en størrelsesorden på 5 mia. kr. i den 10-årige periode fra 2024-2033. Det 
er mange penge, men behov og ønsker er store, og vi kommer ikke uden om svære prioriteringer.

Aarhus har en ambition om at være en god by for alle. Vi skal sammen skabe velfærd for alle, der 
vælger at slå sig ned i Aarhus. Hvert år bliver vi omkring 5.000 flere aarhusianere.

Det kræver fysiske rammer om udviklingen af vores velfærd; skoler, daginstitutioner, plejeboliger, 
biblioteker, idrætsfaciliteter, grønne områder og gode byrum. Det er rammen om mange menneskers 
hverdag, og det er mødesteder for alle aarhusianere på tværs af alder og baggrund. Når vi bliver flere, 
skal rammerne kunne følge med.

Væksten stiller også større krav til os om at finde løsninger, der kan sikre mobilitet og infrastruktur i hele 
kommunen. Det har stor betydning for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen, men også for den 
enkeltes hverdag.

Den største udfordring for vores generation er at løse klimaudfordringen. Vi skal lykkes med at indfri 
vores mål om CO2-neutralitet i 2030. Det bliver en af de vigtigste opgaver i de kommende år. Det 
kommer til at kræve målrettede investeringer.

Det bliver byrådets opgave at prioritere, men vi får brug for hjælp til at finde de nye løsninger. 

Første skridt på vejen mod en ny 10-årig investeringsplan for Aarhus Kommune
Borgmester, Jacob Bundsgaard



Hvordan omdanner vi Aarhus til et CO2-neutralt bysamfund? 

Hvordan ser fremtidens rammer om velfærd ud? Og mere konkret: 

Hvordan kan vi skabe synergier og udnytte vores bygninger og 

infrastruktur bedre?

Vi skal accelerere den grønne omstilling, og vi skal samtidig skabe værdi 

for borgere og virksomheder i Aarhus. Derfor er det også vigtigt, at vi tager 

os god tid til at inddrage forskellige bud på løsninger og input fra 

forskellige interessenter. Og at der bliver god mulighed for alle i 

kommunen til at byde ind med bidrag til debatten, så vi kan finde de gode 

løsninger sammen. Vi tager derfor hul på en længere debatproces forud 

for, at Aarhus Byråd i efteråret 2020 skal vedtage en ny investeringsplan.

Visionskonferencen den 19. november er startskuddet til processen. Vi har inviteret en række 

spændende personer, der kan give os både viden og idéer til den debat og de beslutninger, 

vi har foran os. Vi har også fået udarbejdet et oplæg, som er det første af flere, som skal give et godt 

grundlag for den kommende debat. Det er et grundvilkår, at Aarhus vokser. Derfor beskriver det første 

oplæg, hvordan de mest basale investeringsbehov ser ud, hvis vi fortsætter med de samme løsninger 

som i dag og alene fremskriver ud fra befolkningsudviklingen. Det tegner et klart billede af, at vi bliver 

nødt til at tænke nyt!

Vel mødt til visionskonferencen og god læselyst!
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