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Aarhusmål i Magistratens budget 2023 
 
Aarhusmålene og Fortællingen om Aarhus sætter den fælles retning for, 
hvad byrådet vil med Aarhus, og hvad der skal kendetegne Aarhus både nu 
og i fremtiden. Aarhusmålene er de overordnede mål for hele byens 
udvikling og med dem følger vi op på, om udviklingen går i den retning, som 
byrådet ønsker.  
 
Aarhusmålene for perioden 2018-2021 blev vedtaget i 2018, og blev til i 
samarbejde med byens borgere, som hjalp med at sætte ord på, hvad ’et 
godt liv’ og ’en god by’ er set fra et borgerperspektiv. De videreføres i 
perioden 2022-2025 under overskriften ’Aarhus – en god by for alle’, og 
består fortsat af følgende fem mål: 

 
 
Med vedtagelsen af budget 2023 bliver Aarhusmålene hermed genbekræftet 
som den overordnede retning byrådet ønsker at Aarhus, som by, kommune 
og sted fortsat skal udvikle sig i.  
 
Med vedtagelsen af Aarhuskompasset i april 2021 skal vi styrke 
læringskulturen og forny den måde, vi følger med i udviklingen, så vi – ud 
over et fokus på, hvor langt vi er nået i forhold til Aarhusmålene – også er 
nysgerrige på, hvorfor. Nogle af de vilde problemer, vi står overfor i Aarhus 
Kommune,  
 
Det kræver en løbende udvikling af de tegn og typer af viden, der kan gøre 
både kommunen og byrådet klogere. Derfor vil de tegn på udviklingen i 
forhold til Aarhusmålene, som indtil nu har indgået i opfølgningen – bl.a. i det 
årlige regnskab og løbende opdateringer på ’Aarhus i tal’ – i perioden 2022-
2025 blive suppleret med ny relevant viden. Viden, som følger af en oprigtig 
nysgerrighed på, hvordan vi mest meningsfyldt belyser og beskriver, 
hvordan det går og i særdeleshed også hvorfor.  
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Forslag til nogle af de metoder, der med fordel kan afprøves, blev 
præsenteret for og drøftet med byrådet i forbindelse med 
Regnskabsseminaret i april 2022. Det drejer sig bl.a. om borgerrejser, 
deltagende observation og andre veje til kvalitativ viden om, hvordan det ser 
ud fra borgernes perspektiv. Sammen med kvantitative data kan denne type 
viden gøre os klogere på, hvor og hvordan der er brug for politikudvikling og 
for at sætte særligt ind eller tænke nyt. Disse nye typer af viden vil også 
være vigtige for at forstå de vilde problemer, der står i vejen for ambitionen 
om, at Aarhus skal være en god by for alle. 
 
Samlet set betyder det, at Aarhusmålene fra 2018-2021 vedtages videreført 
som de overordnede mål, og at der åbnes op for en bredere palette af viden, 
som kan indgå i belysningen af, hvordan det går og hvorfor. De nuværende 
tegn i ’Aarhus i tal’ opdateres fortsat, men det skal løbende være muligt at 
vurdere, om disse data skal suppleres med anden viden for at sikre byrådet 
den nødvendige og relevante viden i forbindelse med den politiske 
behandling af status på Aarhusmålene og i arbejdet med de vilde problemer. 
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