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Understøttelse af Sager der Samler 
 

Begrundelse 

Sager der Samler på N. J. Fjords Gade er en platform for selvorganiserede initiativer fra 

borgere. Foreningen har en alsidig profil med samskabende initiativer og huser mange 

borgerinddragende arrangementer hver uge; langt de fleste på initiativ af lokale ildsjæle og 

foreninger. Sager der Samler har i alle de år, de har eksisteret, arbejdet i samspil med 

væsentlige kommunale strategier som fx. 'Kærlig Kommune', 'Kommune Forfra', 

‘Medborgerskabspolitikken' og nu også 'Aarhus Omstiller'. 

 

Sager der Samler har i mange sammenhænge og på kreativ vis understøttet kommunale 

indsatser – eksempelvis er ‘Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede’ et 

fremtrædende eksempel på nye veje til velfærd, ’Social Sundhed’ er et væsentligt eksempel 

på samskabelse omkring reduktion af ulighed i sundhed, ‘Morgenpolitik’ er et eksempel på 

at styrke relationen mellem borgere og politikere. Disse initiativer bidrager til fortællingen 

om den by, Aarhus er og gerne vil være, og engagementet fra Sager der Samler er derfor 

påskønnet.  

 

Vi ønsker, at Sager der Samler fortsat kan være en platform for borgernes egen handlekraft 

og hverdagsaktivisme ved at være en samskabende kraft i lokalsamfundet, ved at støtte op 

om demokratiudvikling og borgerinddragelse med udgangspunkt i civilsamfundet og ved 

bredt at engagere borgere i omstillingsinitiativer, der viser veje til selv at tage del i 

forandringen. 

 

 

 

 



 

Forslag 

1. En justering af støttebeløbet fra 200.000 kr. til i alt 300.000 kr. om året, der dækker 

øget husleje som følge af, at Sager der Samler har overtaget det gamle skolekøkken 

og det gamle pigeomklædningsrum i bygningen. 

2. Et tilskud til ledelse, koordinering, administration og afvikling af løbende aktiviteter 

i Sager der Samler, som følges af konkrete målsætninger for over en to-årig periode 

at nå længere ud i lokalsamfundene og øge engagementet fra byens borgere 

yderligere. 

 

På vegne af Socialdemokratiet og Radikale Venstre i Aarhus Byråd 

Mahad Yussuf, Hüseyin Arac og Eva Borchorst Mejnertz 


