
Høringssvar vedrørende anbefalinger fra Handletanken for Lokalt Demokrati 

Indsendt 31.08.2021.  

 

Nedsættelse af Handletanken og dennes anbefalinger ligger fint i tråd med andre 
overvejelser i Aarhus Kommune om demokrati, borgerinddragelse og lignende i det 
sidste par år, eksempelvis i form af Aarhus-Kompasset. 

Trøjborg Fællesråd ser positivt på denne udvikling generelt og finder Handletankens 
anbefalinger overordnet sympatiske og konstruktive. Det er dog et spørgsmål, om de i 
sig selv vil ændre meget. Trøjborg Fællesråd har følgende overordnede kommentarer. 

 

Handletankens sammensætning undrer. Fællesrådene i Aarhus Kommune har en 
nærmest institutionaliseret høringsposition, ikke mindst i plan- og byggesager, og 
alligevel er de ikke blevet givet en stemme i Handletanken. Det har formentlig haft 
konsekvenser for anbefalingernes fokus. 

Handletanken fokuserer helt overordnet på processer: Hvordan kan borgerne informeres 
bedre om fælles anliggender, og hvordan kan de involveres mere. Dette er yderst 
relevante spørgsmål, men de får ikke fat i alle forhold, der kan bidrage til at forstå 
borgernes ofte manglende engagement i anliggender på kommunalt niveau. 
Anbefalingerne tager ikke fat på spørgsmålet om timing i den demokratiske proces, 
ligesom det ikke udfoldes, hvad der er attraktivt ved at involvere sig. De to spørgsmål 
hænger ofte sammen i borgernes opfattelse af og adfærd i den demokratiske proces. 

Ser vi for eksempel på lokalplansager, der i de seneste år har skabt megen uro og 
aktivitet adskillige steder i kommunen, er tre erfaringer gennemgående – blandt andet i 
udviklingen på Trøjborg: 

1. Lokalplansagerne er ikke forankret i en helhedsplan, hvorfor de fremstår som 
adskilte sager, hvor initiativet oftest tages af bygherrer, dvs. tilfældigt ud fra 
perspektivet om en sammenhængende og for borgerne gennemskuelig udvikling 

2. I sådanne sager inddrages fællesråd og borgere i almindelighed meget sent i 
processen, hvor bygherren i en forudgående periode har arbejdet med et projekt i 
større eller mindre samarbejde med Aarhus Kommune. Streger og byggegrundlag 
er sat, før end borgerne ser sagen. Dette er nærmest demotiverende, men kunne 
ændres ved at vende processen på hovedet, som Trøjborg Fællesråd tidligere har 
foreslået 

3. Endelig – når den afsluttende proces foregår – er det næsten umuligt for borgere 
at påvirke det endelige resultat – ikke mindst hvad angår de væsentligste emner: 
bebyggelsesprocent, bygningshøjder, det grønne og opholdsarealer. De hyppigste 
kommentarer fra borgere i sådanne sammenhænge er, at det alligevel ikke nytter 
noget, bygherren og kommunen har allerede besluttet, hvad der skal ske, og 
hvorfor skal det være nødvendigt at lave en protestbevægelse for måske at blive 
imødekommet? 



Skal Handletanken for Lokalt Demokrati få betydning for demokratiets tilstand i Aarhus 
Kommune, er det nødvendigt, at Handletanken og Aarhus Byråd tager fat om de nævnte 
forhold. Kun på den måde bliver det mere attraktivt at være aktiv i forhold til de 
kommunale processer og beslutninger. 

Afsluttende ser Trøjborg Fællesråd meget positivt på forslaget om at etablere lokale 
beboerhuse som ramme om og for at fremme lokal beboeraktivitet. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Niels Christian Sidenius 

Formand for Trøjborg Fællesråd 

	


