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Svar på 10-dages forespørgsel fra Rabih Azad Ahmad på vegne af Ra-
dikale Venstre om inddragelsesprocessen i forbindelse med udarbej-
delse af belysningsstrategien. 
 
Baggrund 
Rabih Azad Ahmad har, på vegne af Radikale Venstre, stillet en 10 da-
ges-forespørgsel om inddragelsesprocessen i forbindelse med udar-
bejdelse af belysningsstrategien. 
 
Som baggrund kan det oplyses, at Belysningsstrategien blev vedtaget af 
Aarhus Byråd den 26. august 2020.  
 
Strategien er blevet til efter længere tids arbejde, herunder også i et godt 
samarbejde med både fællesråd og andre berørte parter. Da udarbejdelsen 
af strategien er sket over flere år, på grund af hensyn til og sammenhæng 
med øvrige tiltag på belysningsområdet, ligger inddragelsen af fællesrådene 
lidt tilbage i tiden. 
 
Besvarelse af spørgsmål 
 
1) Hvilke fællesråd, der er blevet inddraget i beslutningen?  
 
Svar: Teknik og Miljø ønskede at inddrage alle fællesråd i udarbejdelsen af 
strategien og derfor fik alle 31 fællesråd mulighed for at deltage i og bidrage 
til udarbejdelsen af belysningsstrategien. Desuden blev Handicaprådet ori-
enteret om arbejdet i september 2018.  
 
2) Hvornår disse fællesråd er blevet inddraget? 
 
Svar: Der blev afholdt to fysiske møder den 26. og 27. juni 2018, jf. neden-
for.  

 
3) Hvordan disse fællesråd er blevet inddraget?  
 
Svar: Der blev udsendt invitationer til samtlige 31 fællesråd i Aarhus Kom-
mune med opfordring til deltagelse i udarbejdelse af ny belysningsstrategi og 
udpegning af fokusområder. Der blev afholdt to møder, ét for fællesråd i 
oplandet og ét for de mere bynære fællesråd. I alt fem fællesråd var repræ-
senteret. Alle fællesråd fik efterfølgende mulighed for at kommentere det 
foreliggende arbejde skriftligt. Teknik og Miljø modtog dog ikke kommenta-
rer. 
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4) Hvordan disse fællesråd er blevet ”udvalgt”? 
 
Svar: Alle fællesråd blev inviteret og fik mulighed for at bidrage til strategien.  
 
Teknik og Miljø anerkender, at idet der er gået to år siden inddragelsen kan 
holdningerne i de enkelte fællesråd have udviklet sig, blandt andet som kon-
sekvens af at fællesrådenes bemanding ændrer sig over tid.  
 
I mellemtiden har Teknik og Miljø derfor også afholdt møder med bl.a. Be-
lysningsgruppen, hvori fællesrådet for Midtbyen også har været repræsente-
ret, og har imødekommet et ønske om fremadrettet at ”skrue ned” for belys-
ningens Kelvin-grader i udvalgte områder, når der opsættes ny belysning. 
De lavere Kelvin-grader vil blive oplevet som en mere varm belysning. Til-
svarende har Teknik og Miljø også tilføjet et selvstændigt afsnit om borger-
inddragelse i strategien, hvormed det sikres, at konkrete tiltag sker efter 
forudgående dialog med repræsentanter i de berørte områder. 
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