
Særskilte politiske forlig         Borgmesterens Afdeling  

Oversigt over gældende særskilte politiske aftaler og centrale byrådsbeslutninger, ud over budgetforligene                              januar 2022 

 

Økonomi 

 

Emne Dato Aftaleparter Indhold Forbehold/udmøntning 

Dækningsafgift     

Aftale vedrørende dæk-
ningsafgiften i Århus Kom-
mune 

23. januar 1997 Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
Radikale Venstre 
Dansk Folkeparti 
Handels- og Industriforenin-
gen i Århus 
Dansk Arbejdsgiverfor-
ening, Århus 
LO i Århus 
Århus Håndværkerforening 
Kooperationen i Århus 

At Århus Kommune på 
langt sigt stiler imod en af-
skaffelse af dækningsafgif-
ten. 
At afgiften sænkes med 0,5 
promille om året fra og med 
budgettet for 1998. 
At provenuet som følge af 
ejendomsprisstigninger på 
intet tidspunkt bliver større i 
kr. end i det foregående år. 

Budget 1998 

Aftale om ændret aftrap-
ningsprofil af dækningsaf-
giften i ”Budgetaftale for 
2019 med overslagsårene 
2020-2022” 

21. september 2018 
 

Socialdemokratiet (13) 
Radikale Venstre (2) 
SF (3) 
Venstre (6) 
Konservative (1) 
Dansk Folkeparti (2) 
Enhedslisten (2) 
Alternativet (1) 
Liberal Alliance (1) 
I alt 31 

Enige om at ændre aftrap-
ningsprofilen for dæknings-
afgiften, sådan at afgiften 
aftrappes med 0,75 pro-
mille til 5,0 promille allerede 
i 2019, men til gengæld af-
trappes lidt langsommere i 
de kommende år. Det sam-
lede provenu fastholdes 
uændret frem til 2028. 

 

Budgetforlig 2004-2007 
 

19. september 2003 Venstre 
Konservative 
Radikale Venstre 
Dansk Folkeparti 

Dækningsafgiften fasthol-
des midlertidigt på 2003-ni-
veauet i 2004-2007, hvoref-
ter den igen aftrappes med 
½ promillepoint om året fra 
og med 2008. 
 

 

Budgetforlig 2006-2009 
 

16. september 2005 Socialdemokraterne 
Venstre  
Radikale Venstre 
SF 

Aftrapningen af dæknings-
afgiften sættes i bero for at 
finansiere etableringen af 1. 
etape af letbanen i Aarhus. 

 



Den finansielle virkning af 
at standse aftrapningsord-
ningen indgår med 13,6 
mio. kr. i 2008 og 28 mio. 
kr. i 2009. 
 

Aftale om fastfrysning og 
efterfølgende aftrapning af 
dækningsafgiften i Aarhus 
Kommune 
 

22. december 2011 Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
Erhverv Aarhus 
Aarhus Håndværker For-
ening 
Dansk Industri, Aarhus 
Dansk Byggeri, Aarhus 
LO i Aarhus 

Videreførelse og fastfrys-
ning af promillen for dæk-
ningsafgiften frem til 2020. 
En aftale om aftrapning af 
dækningsafgiften med 0,5 
promille pr. år fra 2020. 
Den del af provenuet fra 
dækningsafgiften, som hid-
til er gået til letbanen, bidra-
ger indtil da til færdiggørel-
sen af den forbedrede vej-
forbindelse til Aarhus Havn. 
 

 

Revision af aftale om dæk-
ningsafgiften og finansie-
ring af letbanen 

25. juni 2014 Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
Aarhus Håndværker For-
ening 
Erhverv Aarhus 
Dansk Byggeri 
Dansk Industri Aarhus 
LO Aarhus 

At aftrapningen af dæk-
ningsafgiften påbegyndes 
som forudsat i 2021, og at 
den er fuldt afviklet efter 
2028. At fordyrelsen af let-
banens etape 1 finansieres 
ved en fremrykning af mid-
ler fra dækningsafgiften. 
At parterne følger udviklin-
gen i provenuet og aftrap-
ningsprofilen nøje. 
 

 

     

 

 

Udsatte boligområder 

 

Emne Aftaledato Aftaleparter Indhold Forbehold/udmøntning 

Aarhus – en god by for alle 
uden udsatte boligområder 

19. juni 2018 
 

Socialdemokratiet, Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, 

Aftalen skal sikre en sammenhæn-
gende by i social balance og sætter 

Aftalen er udmøntet/skal 
udmøntes i efterfølgende 



(”Aftale om udsatte bolig-
områder”) 

Godkendt af byrådet 12. 
september 2018. 

Dansk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre, Det Konser-
vative Folkeparti, Alternati-
vet og Liberal Alliance 

fokus på, at de udsatte boligområ-
der skal udvikle sig til attraktive by-
dele til glæde for både områdernes 
borgere og resten af byen. Aftalen 
skal danne ramme for drøftelser 
med boligorganisationerne, Lands-
byggefonden og Staten. 

konkrete byrådsbeslutnin-
ger, planer m.v., herunder 
genhusning og nybyggeri, 
udviklingsplaner og hel-
hedsplaner for Gellerup-To-
veshøj og Bispehaven, fo-
rebyggelse i nye boligområ-
der m.v.  
 
Herudover er der indgået 
en særskilt politisk Aftale 
om et attraktivt skoletilbud i 
Gellerup, Toveshøj og Bi-
spehaven  

 

 

Socialområdet 

 

Emne Aftaledato Aftaleparter Indhold Forbehold/udmøntning 

Socialområdet     

Den sociale Bæredygtig-
hedsplan 

Byrådsindstilling vedtaget 
9. juni 2021 

Aarhus Kommunes byråds-
grupper, der indgik budget-
forlig 2020 

Handleplan, der har til for-
mål at bidrage til faglig og 
økonomisk bæredygtighed 
på det specialiserede soci-
alområde. Planen blev an-
modet om i budgetforlig 
2020 på baggrund af for-
ventninger til et øget øko-
nomisk pres i kommende 
år, og indeholder investe-
ringstiltag på det det speci-
aliserede socialområde. 
 

Dansk Folkepartis byråds-
gruppe stod uden for bud-
getforliget, og kunne heller 
ikke tiltræde indstillingen 

Administrationsgrundlag for 
sager om Borgerstyret Per-
sonlig Assistance 

Forligskredsmøde d. 15. 
september 2021 

Forligspartierne bag Bud-
getforlig 2019 

Forligskredsen bag B2019 
besluttede at fastholde en 
besparelse på området på 
2,2 mio. kr. samt at tilpasse 
værktøjerne til at gennem-
føre observation.  

Liberal Alliances byråds-
gruppe og Enhedslisten de 
Rød Grønnes byråds-
gruppe stod udenfor Bud-
getforlig 2019 

 



Mobilitet 

 

Emne Aftaledato Aftaleparter Indhold Forbehold/udmøntning 

Infrastruktur     

Mobilitetsplan for Aarhus 
Midtby 
 
 
 

Endelig vedtaget i Byrådet 
18. april 2018 (sag nr. 7) 

Socialdemokraterne 
Radikale Venstre 
SF 
Enhedslisten 
Alternativet  

Mobilitetsplanen sikrer ko-
ordinering og sammen-
hæng mellem en række 
selvstændige planer på in-
frastruktur og mobilitetsom-
rådet. 
Mobilitetsplanen er grundla-
get for en samlet priorite-
ring af, hvordan færdsels-
arealerne udnyttes i Midt-
byen.  

Venstre, Dansk Folkeparti, 
Det Konservative Folkeparti 
og Liberal Alliance kunne 
ikke tiltræde indstillingen. 
 

Aarhus Kommunes Investe-
ringsplan 2024-2033 

Vedtaget ifm. budgetforlig 
for 2021 

Socialdemokratiet, Sociali-
stisk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre, Dansk Folke-
parti, Det Konservative Fol-
keparti, Enhedslisten 

Med Investeringsplan 2024-
2033 besluttede forligsparti-
erne blandt andet, at der 
skulle afsættes yderligere 
finansiering til realiseringen 
af Mobilitsplan Aarhus 
Midtby. Investeringsplanen 
indeholder en konkret be-
stilling fra byrådet på en 
nedklassificering af Allé-ga-
derne. Til dette arbejde 
blev der i forliget afsat i alt 
30 mio. kr. En beslutning 
om fremtidens højklassede 
kollektive trafik er desuden 
indeholdt i investeringspla-
nen.  

 

Harmonisering af veje Vedtaget i byrådet den 22. 
marts 2017 

Socialdemokratiet, Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Det Radikale 
Venstre, Dansk Folkeparti, 
Det Konservative Folke-
parti 

Nedklassificering af offent-
lige veje til private fælles-
veje. Harmonisering af ser-
viceniveauet på vejene i 
kommunen, så grundejerne 
i Aarhus Kommune får ens 
vilkår, uanset hvor i kom-
munen de bor.  

Venstres byrådsgruppe 
kunne tiltræde med be-
mærkning om, at der bør 
gives 50-60% restlevetid til 
de kommende vejejere. 
 
Nye Borgerliges byråds-
gruppe kunne ikke tiltræde 
indstillingen 



 

Miljø og energi 

 

Emne Aftaledato Aftaleparter Indhold Forbehold/udmøntning 

Miljø og energi     

Klimastrategi og klimahand-
lingsplan 

Vedtaget i Byrådet 12. maj 
2021 

Enstemmigt vedtaget. 
 

Ved årsskiftet sluttede peri-
oden for Byrådets klima-
plan 2016-2020. 
Den 7. oktober 2020 vedtog 
Byrådet derfor at sende for-
slag til revideret Klimastra-
tegi og Klsimahandlings-
plan 2021-2024 i offentlig 
høring. 
Som en del af budgetforlig 
2021 vedtog Byrådet en 
økonomisk ramme for fi-
nansiering af klimaindsat-
sen, herunder ønsket om 
en ”grøn omprioritering” af 
kommunens drift til at un-
derstøtte indsatserne i Kli-
mahandlingsplanen. På 
baggrund af indkomne for-
slag til høringsperioden og 
en proces på tværs af ma-
gistratsafdelingerne med 
”grøn omprioritering” frem-
lægges hermed forslag til 
Klimastrategi og Klima-
handlingsplan for 2021-
2024. Samtidig gives en 
overordnet afrapportering 
for Klimaplan 2016-2020. 
Klimaplanen 2021-2024 be-
skriver den overordnede or-
ganisering af opgaverne, 
herunder hvordan ansvaret 
for at realisere klimapla-
nens seks delprogrammer 

Socialistisk Folkepartis by-
rådsgruppe henholdt sig til 
deres udgangspunkt om 
biomasse, hvor de ønsker 
den importerede biomasse 
udfaset i 2028. Samtidig 
ønsker de en status i Tek-
nisk Udvalg om et år på, 
hvordan det ser ud med 
indsatserne og hvordan 
ambitionerne kan hæves 
yderligere. 

https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/11415797?visReferat=true
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/11415797?visReferat=true


er placeret i de relevante 
magistratsafdelinger under 
ledelse af Programkontoret, 
Teknik og Miljø. 

Moesgaard Vildskov Vedtaget ifm. budgetforlig 
for 2019 

Socialdemokratiet, Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Det 
Radikale Venstre, Det Kon-
servative Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet 

I forbindelse med budget-
forhandlingerne i 2020 traf 
forligspartierne beslutning 
om, at der skal ske en om-
lægning af skovarealerne i 
Marselisborgskovene, så 
naturindhold og biodiversi-
tet bliver forbedret med re-
spekt for fritidsbrugerne 

 

 

  

Børn og Unge 

 

Emne Aftaledato Aftaleparter Indhold Forbehold/udmøntning 

Skolestruktur     

Aftale om udmøntning af 
skolestrukturforliget 
 

4. november 2015 (afventer 
byrådsvedtagelse) 

Socialdemokraterne 
SF 
Radikale Venstre 

Anvendelse af provenu fra 
salg af Vejlby Skole og Kolt 
Skole til forbedring af de fy-
siske rammer for børn med 
gennemgribende udvik-
lingsforstyrrelser (Stens-
agerskolen), samt tilskud til 
skolefusionerne for Tran-
bjergskolen, Bavnehøjsko-
len og Ellevangskolen. 
Endvidere prioritering af 
midler til lokale multihalpro-
jekter, herunder 4 mio. kr. 
til multihalprojekt i Mårslet. 

Udtalelse fra Børn og Unge 
til beslutningsforslag fra S, 
R og SF om udmøntning af 
skolestrukturforliget be-
handlet i Byrådet 9. marts 
2016 (sag nr. 1) 
 
Henvist til udvalgsbehand-
ling sammen med indstilling 
fra Børn og Unge om ”An-
vendelse af dispositionsbe-
løb fra salg af Vejlby Skole” 
(sag nr. 2). 

Aftale om et attraktivt skole-
tilbud i Gellerup, Toveshøj 
og Bispehaven 

22. maj 2019 Alle partier S, V, SF, RV, 
DF, EL, K, Alt, LA 

Ny skole i Gellerup. Luk-
ning af Tovshøjskolen og 
anvendelse til Stensager-
skolen, lukning og salg af 
Ellekær når ny skole er 
klar. Ændring af skoledi-
strikter 

V og LA i forhold til tids-
punkt. DF har samme for-
behold dog ikke for indsko-
lingsdelen.  



Forlig om Fritids- og ung-
domsskoleområdet i Aar-
hus Kommune 

5. april 2014 Socialdemokraterne 
Venstre 
Enhedslisten 
SF 
Radikale Venstre 
Dansk Folkeparti 
Konservative 
Liberal Alliance 
 

Tre FU-områder: Syd, 
Nord, og Vest, plus FU Gel-
lerup-Toveshøj uændret. 
Budgettildeling efter demo-
grafi. FU-chef med ansvar 
for et sammenhængende 
FU-tilbud i Aarhus Kom-
mune. 

Byrådsindstilling om ”Fri-
tids- og ungdomsskoleom-
rådet i Aarhus Kommune 
(vedtaget 27. august 2014). 

Forlig om Fritids- og ung-
domsskoleområdet i Aar-
hus Kommune – tillæg 
 
 
 
 

4. juni 2014 Som ovenfor Revurdér Gellerup-Toves-
høj som særskilt FU-om-
råde inden 2020. Vær sær-
ligt opmærksom på, at 7. 
klasse nu indgår i ung-
domsklub og ungdoms-
skole (samt andre præcise-
ringer). 
 

Som ovenfor 

 


