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januar 2022

Økonomi
Emne
Dækningsafgift
Aftale vedrørende dækningsafgiften i Århus Kommune

Dato

Aftaleparter

Indhold

Forbehold/udmøntning

23. januar 1997

At Århus Kommune på
langt sigt stiler imod en afskaffelse af dækningsafgiften.
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 aftrapningsprofil af dækningsafgiften i ”Budgetaftale for
2019 med overslagsårene
2020-2022”

21. september 2018

Budgetforlig 2004-2007

19. september 2003

Socialdemokraterne
Venstre
Konservative
Radikale Venstre
Dansk Folkeparti
Handels- og Industriforeningen i Århus
Dansk Arbejdsgiverforening, Århus
LO i Århus
Århus Håndværkerforening
Kooperationen i Århus
Socialdemokratiet (13)
Radikale Venstre (2)
SF (3)
Venstre (6)
Konservative (1)
Dansk Folkeparti (2)
Enhedslisten (2)
Alternativet (1)
Liberal Alliance (1)
I alt 31
Venstre
Konservative
Radikale Venstre
Dansk Folkeparti

Budgetforlig 2006-2009

16. september 2005

Socialdemokraterne
Venstre
Radikale Venstre
SF

Aftrapningen af dækningsafgiften sættes i bero for at
finansiere etableringen af 1.
etape af letbanen i Aarhus.

Enige om at ændre aftrapningsprofilen for dækningsafgiften, sådan at afgiften
aftrappes med 0,75 promille til 5,0 promille allerede
i 2019, men til gengæld aftrappes lidt langsommere i
de kommende år. Det samlede provenu fastholdes
uændret frem til 2028.
Dækningsafgiften fastholdes midlertidigt på 2003-niveauet i 2004-2007, hvorefter den igen aftrappes med
½ promillepoint om året fra
og med 2008.

Den finansielle virkning af
at standse aftrapningsordningen 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 Forening
Dansk Industri, Aarhus
Dansk Byggeri, Aarhus
LO i Aarhus

Videreførelse og fastfrysning af promillen for dækningsafgiften frem til 2020.
En aftale om aftrapning af
dækningsafgiften med 0,5
promille pr. år fra 2020.
Den del af provenuet fra
dækningsafgiften, som hidtil er gået til letbanen, bidrager indtil da til færdiggørelsen af den forbedrede vejforbindelse til Aarhus Havn.

Revision af aftale om dækningsafgiften og finansiering af letbanen

25. juni 2014

Socialdemokraterne
Venstre
Konservative
Aarhus Håndværker Forening
Erhverv Aarhus
Dansk Byggeri
Dansk Industri Aarhus
LO Aarhus

At aftrapningen af dækningsafgiften påbegyndes
som forudsat i 2021, og at
den er fuldt afviklet efter
2028. At fordyrelsen af letbanens etape 1 finansieres
ved en fremrykning af midler fra dækningsafgiften.
At parterne følger udviklingen i provenuet og aftrapningsprofilen nøje.

Aftaledato
19. juni 2018

Aftaleparter
Socialdemokratiet, Venstre,
Socialistisk Folkeparti,

Indhold
Aftalen skal sikre en sammenhængende by i social balance og sætter

Udsatte boligområder
Emne
Aarhus – en god by for alle
uden udsatte boligområder

Forbehold/udmøntning
Aftalen er udmøntet/skal
udmøntes i efterfølgende

(”Aftale om udsatte boligområder”)

Godkendt af byrådet 12.
september 2018.

Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance

fokus på, at de udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele til glæde for både områdernes
borgere og resten af byen. Aftalen
skal danne ramme for drøftelser
med boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Staten.

konkrete byrådsbeslutninger, planer m.v., herunder
genhusning og nybyggeri,
udviklingsplaner og helhedsplaner for Gellerup-Toveshøj og Bispehaven, forebyggelse i nye boligområder m.v.
Herudover er der indgået
en særskilt politisk Aftale
om et attraktivt skoletilbud i
Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

Socialområdet
Emne
Socialområdet
Den sociale Bæredygtighedsplan

Aftaledato

Aftaleparter

Indhold

Forbehold/udmøntning

Byrådsindstilling vedtaget
9. juni 2021

Aarhus Kommunes byrådsgrupper, der indgik budgetforlig 2020

Handleplan, der har til formål at bidrage til faglig og
økonomisk bæredygtighed
på det specialiserede socialområde. Planen blev anmodet om i budgetforlig
2020 på baggrund af forventninger til et øget økonomisk pres i kommende
år, og indeholder investeringstiltag på det det specialiserede socialområde.

Dansk Folkepartis byrådsgruppe stod uden for budgetforliget, og kunne heller
ikke tiltræde indstillingen

Administrationsgrundlag for
sager om Borgerstyret Personlig Assistance

Forligskredsmøde d. 15.
september 2021

Forligspartierne bag Budgetforlig 2019

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

Liberal Alliances byrådsgruppe og Enhedslisten de
Rød Grønnes byrådsgruppe stod udenfor Budgetforlig 2019

Mobilitet
Emne
Infrastruktur
Mobilitetsplan for Aarhus
Midtby

Aftaledato

Aftaleparter

Indhold

Forbehold/udmøntning

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

Socialdemokraterne
Radikale Venstre
SF
Enhedslisten
Alternativet

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

Aarhus Kommunes Investeringsplan 2024-2033

Vedtaget ifm. budgetforlig
for 2021

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten

Harmonisering af veje

Vedtaget i byrådet den 22.
marts 2017

Socialdemokratiet, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti

Mobilitetsplanen sikrer koordinering og sammenhæng mellem en række
selvstændige planer på infrastruktur og mobilitetsområdet.
Mobilitetsplanen er grundlaget for en samlet prioritering af, hvordan færdselsarealerne udnyttes i Midtbyen.
Med Investeringsplan 20242033 besluttede forligspartierne blandt andet, at der
skulle afsættes yderligere
finansiering til realiseringen
af Mobilitsplan Aarhus
Midtby. Investeringsplanen
indeholder en konkret bestilling fra byrådet på en
nedklassificering af Allé-gaderne. Til dette arbejde
blev der i forliget afsat i alt
30 mio. kr. En beslutning
om fremtidens højklassede
kollektive trafik er desuden
indeholdt i investeringsplanen.
Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje. Harmonisering af serviceniveauet på vejene i
kommunen, så grundejerne
i Aarhus Kommune får ens
vilkår, uanset hvor i kommunen de bor.

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

Miljø og energi
Emne
Miljø og energi
Klimastrategi og klimahandlingsplan

Aftaledato

Aftaleparter

Indhold

Forbehold/udmøntning

Vedtaget i Byrådet 12. maj
2021

Enstemmigt vedtaget.

Ved årsskiftet sluttede perioden for Byrådets klimaplan 2016-2020.
Den 7. oktober 2020 vedtog
Byrådet derfor at sende forslag til revideret Klimastrategi og Klsimahandlingsplan 2021-2024 i offentlig
høring.
Som en del af budgetforlig
2021 vedtog Byrådet en
økonomisk ramme for finansiering af klimaindsatsen, herunder ønsket om
en ”grøn omprioritering” af
kommunens drift til at understøtte indsatserne i Klimahandlingsplanen. På
baggrund af indkomne forslag til høringsperioden og
en proces på tværs af magistratsafdelingerne med
”grøn omprioritering” fremlægges hermed forslag til
Klimastrategi og Klimahandlingsplan for 20212024. Samtidig gives en
overordnet afrapportering
for Klimaplan 2016-2020.
Klimaplanen 2021-2024 beskriver den overordnede organisering af opgaverne,
herunder hvordan ansvaret
for at realisere klimaplanens seks delprogrammer

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

Moesgaard Vildskov

Vedtaget ifm. budgetforlig
for 2019

Socialdemokratiet, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet

er placeret i de relevante
magistratsafdelinger under
ledelse af Programkontoret,
Teknik og Miljø.
I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2020 traf
forligspartierne beslutning
om, at der skal ske en omlægning af skovarealerne i
Marselisborgskovene, så
naturindhold og biodiversitet bliver forbedret med respekt for fritidsbrugerne

Aftaledato

Aftaleparter

Indhold

Forbehold/udmøntning

4. november 2015 (afventer
byrådsvedtagelse)

Socialdemokraterne
SF
Radikale Venstre

Anvendelse af provenu fra
salg af Vejlby Skole og Kolt
Skole til forbedring af de fysiske rammer for børn med
gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Stensagerskolen), samt tilskud til
skolefusionerne for Tranbjergskolen, Bavnehøjskolen og Ellevangskolen.
Endvidere prioritering af
midler til lokale multihalprojekter, herunder 4 mio. kr.
til multihalprojekt i Mårslet.
Ny skole i Gellerup. Lukning af Tovshøjskolen og
anvendelse til Stensagerskolen, lukning og salg af
Ellekær når ny skole er
klar. Ændring af skoledistrikter

Udtalelse fra Børn og Unge
til beslutningsforslag fra S,
R og SF om udmøntning af
skolestrukturforliget behandlet i Byrådet 9. marts
2016 (sag nr. 1)

Børn og Unge
Emne
Skolestruktur
Aftale om udmøntning af
skolestrukturforliget

Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj
og Bispehaven

22. maj 2019

Alle partier S, V, SF, RV,
DF, EL, K, Alt, LA

Henvist til udvalgsbehandling sammen med indstilling
fra Børn og Unge om ”Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole”
(sag nr. 2).
V og LA i forhold til tidspunkt. DF har samme forbehold dog ikke for indskolingsdelen.

Forlig om Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune

5. april 2014

Socialdemokraterne
Venstre
Enhedslisten
SF
Radikale Venstre
Dansk Folkeparti
Konservative
Liberal Alliance

Tre FU-områder: Syd,
Nord, og Vest, plus FU Gellerup-Toveshøj uændret.
Budgettildeling efter demografi. FU-chef med ansvar
for et sammenhængende
FU-tilbud i Aarhus Kommune.

Byrådsindstilling om ”Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune
(vedtaget 27. august 2014).

Forlig om Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune – tillæg

4. juni 2014

Som ovenfor

Revurdér Gellerup-Toveshøj som særskilt FU-område inden 2020. Vær særligt opmærksom på, at 7.
klasse nu indgår i ungdomsklub og ungdomsskole (samt andre præciseringer).

Som ovenfor

