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Baggrund
Aarhus Kommunes sundhedspolitik udgør en fælles ramme for arbejdet med sundhedsfremme
og forebyggelse i et 0-100 års perspektiv på tværs af forvaltningsområder i Aarhus Kommune. Et
af de prioriterede områder i politikken er, at vi vil udvikle en fælles plan for sunde og bæredygtige
byer. Ønsket er i samarbejde med Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, at sikre gode rammer og faciliteter, der indbyder til bevægelse igennem aktiv og grøn mobilitet, leg og idræt samt
kulturelle oplevelser.
Fodgængertrafikken er den transportform, der oplever den største vækst i disse år. Det er en naturlig konsekvens af, at Aarhus bliver tættere, og der etableres flere byrum, som folk gør aktivt
brug af. Vores veje kan ses som en indgang til at tale om sundhedseffekter, fordi vejen er det byrum, som vi møder lige uden for vores hoveddør.
I samarbejde med MTM er der derfor udarbejdet et forslag til en fodgængerstrategi (se bilag 1),
der sikrer en tæt kobling mellem mobilitet og sundhed. Strategien understøtter sundhedspolitikkens vision om lighed i sundhed. Udmøntningen af fodgængerstrategien skal gøre det sunde
valg til det lette valg, og gøre det endnu nemmere for alle aarhusianere at integrere fysisk aktivitet i hverdagen, hvor de bor og lever. Der er blandt andet udarbejdet en række udmøntningsprincipper, der har særligt fokus på tilgængelighed, fremkommelighed, sikkerhed og tryghed samt
ophold.
Da budgetforlig 2018 blev vedtaget i september 2017, blev forligspartierne enige om at afsætte
en ramme på 10 mio. kr. til forbedringer af fodgængerforhold i 2020 og 2021.
Til orientering er fodgængerstrategien den 27.maj behandlet på et MTM rådmandsmøde, hvor
der var tilslutning til høringsfremsendelsen og processen.

Beslutninger
Det indstilles, at Chefteamet:
1. Godkender at forslaget til at fodgængerstrategien sendes i offentlig høring med særligt
fokus på at indlede en konstruktiv dialog om udmøntningsprincipperne med Handicaprådet og Ældrerådet.
2. Godkender den videre proces, hvor fodgængerstrategien sendes til politisk godkendelse i byrådet med begge afdelinger og rådmænd som afsendere.

Afdeling/Ansvarlig leder:
Otto Ohrt, Sundhedsstaben

Otto Ohrt, Eva Dalum Olsen

Opfølgning
Der er etableret en Styregruppe for fodgængerstrategien med medlemmer fra både MTM og
MSO, herunder Otto Ohrt. Styregruppen sikrer en løbende fremdrift, opfølgning på samarbejdet
på tværs samt på udvalgte indsatser og sikrer at de initiativer, som bliver udpeget i fodgængerstrategien, også kan blive gennemført, selvom det kræver involvering fra flere sider.
I Sundhedsredegørelsen for Sundhedspolitikken vil der blive fulgt op på proces, samarbejde og
målsætninger med løbende fokus på udviklingspotentialer og fælles udmøntningsmuligheder.

Kommunikation
Afsenderne af fodgængerstrategien er Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive og Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.
Fodgængerstrategien vil kunne findes online på kommunens hjemmeside. Der vil løbende blive
fokuseret på information, kommunikation og formidling via online platforme samt på det praktiske
niveau.
Der overvejes en fælles udmelding fra de to rådmænd efter byrådsgodkendelse ift. udmøntning af
strategien, hvor der ses et stort folkesundhedsmæssigt potentiale. Vi skal have den bedste mobilitet, samtidig med at vi tænker på miljøet og sundheden. Det giver værdi for borgerne, når der er
gode fodgængerforhold, da det at bevæge sig til fods er ”limen”, som binder de forskellige transportformer sammen, ligesom det også kan være et formål i sig selv at gå en tur. Uanset, skal gang
være med til at fremme sundheden blandt aarhusianerne.

Koordinering
Udarbejdelsen af fodgængerstrategien er sket i et samarbejde mellem MTM og MSO. De indkomne høringssvar vil blive gennemgået, og eventuelt indarbejdet i strategien af både MTM og
MSO. Samarbejdet omkring en evt. indstilling til byrådet afklares med MTM. Med den politiske behandling af fodgængerstrategien, vil arbejdet med at forankre arbejdet med forbedrede fodgængerforhold ske på tværs af magistratsafdelinger.

Direkte udgifter (tkr.)

Udgiften finansieres inden for:

2020

Målet er gennem udmøntningsprincipperne at forbedre sundheden, sikre bedre mobilitet og
klima i Aarhus, målt på to af velfærdsdimensioner i Aarhusmålene:
•
En by, hvor alle er sunde og trives (indikatorer: middellevetid, restlevetid og trivsel)
•
En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer (indikatorer: klima og mobilitet)

2021

☐ Afdelingens grundbudget ☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

2022

Indirekte udgifter

PROCES

Effekt

Udarbejdelse af fælles fodgængerstrategi

April 2019 - april 2020

2023

Chefteam-møde

Strategien sendes i høring

Høringsfrist

Magistratsdrøftelse

Byrådsdrøftelse

Dags dato

15/06

02/08

august 2020

September 2020

Referat
Chefteamet godkendte:
• At forslaget til fodgængerstrategien sendes i offentlig høring med særligt fokus på at indlede en konstruktiv dialog om udmøntningsprincipperne
med Handicaprådet og Ældrerådet.
• Den videre proces, hvor fodgængerstrategien sendes til politisk godkendelse i byrådet med begge afdelinger og rådmænd som afsendere.
Chefteamet ønsker følgende med i det videre arbejde
- At høringsperioden tilføjes yderligere 14 dage i august ift. sommerferieperioden.
- At øvrige relevante høringsparter undersøges nærmere.
- At Aarhus som demensvenlig by afspejles i planen.
- At det bliver tydeligere i planen hvad det mentalt betyder at gå – og inddrage oplevelser på gåturen, feks. for at få ro på tankerne ift. psykiatriområdet (”lighed i sundhed” kombineret med ”tryghed”).
- At udmøntningen er vigtigt – herunder at der afsættes midler.

