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Referat: 

Tredje møde i Århus Kommunes Børn og Unge-byråd 
26. januar 2010 

 
Til stede: I alt 23 medlemmer og 5 suppleanter. 

Fraværende: I alt 3 medlemmer, fra område 1 og 10. 

 
1. Velkommen 

Byrådssekretær Signe G. Christiansen byder velkommen 

 

2. Opfølgning fra sidst 

a. Høringssvar, indstilling eller andet 

Vi har ikke hørt mere ang. høringssvaret, men forslaget om multihus er på vej. Nu skal 

der skrives på det, hvorefter vi skal holde møde med politikerne. 

Der ligger en seddel på bordene om, hvornår medlemmerne bedst kan lave noget i 

fritiden, så det bliver nemmere at planlægge for ÅUF. Der bliver også sendt en liste 

rundt om midtvejshygge. 

Ordet gives videre til dagens ordstyrer, Renée. 

 

3. Fælles debat om det nye emne; klima og miljø 

Henrik fremlægger det, som medlemmerne tidligere har debatteret. Forskellige idéer har 

været oppe at vende, for eksempel CO2-neutrale koncerter, reklamer for de grønne arealer i 

Århus, internetopkobling i fx Mindeparken, at gøre Ringgaden til en betalingsring, solide 

skraldespande der spiller en melodi, når man kaster skrald i osv. 

 

Herefter er der fri debat om disse og andre forslag, og følgende emner kommer op: 

 

En betalingsring rundt om midtbyen, events omkring vand- og papirbesparelser på skolerne, 

CO2-neutrale diskoteker, offentlig transport, herunder lavere buspriser og hyppigere 

afgange, attraktive grønne områder, information om hvad skraldet koster kommunen, 

oprydning i andre dele af kommunen end midtbyen, mangel på askebægre i byrummet, 

skraldepatruljer, miljø- og klimakonkurrencer mellem skoler og klasser, lavere 

parkeringspriser for miljøvenlige biler og en indsats for flere cyklister. 

 

Nogle medlemmer ytrer ønske om, at Børn og Unge-byrådet skal sætte fokus på området på 

en sjov måde, mens andre ser fordele i skræmmekampagner. 

 

Det debatteres, hvorvidt Børn og Unge-byrådet har indflydelse på eksempelvis betalingsring 

og buspriser i det privatejede Midttrafik. 

 

Endelig diskuterer de unge, om Århus med sin størrelse kan gå foran på klima- og 

miljøområdet. De fleste medlemmer mener, at Århus sagtens kan være et forbillede for 

resten af Danmark og også udlandet.  

 

4. Gruppearbejde 
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Byrådsmedlemmerne bliver delt op i tre grupper, der hver især diskuterer 

emnerne og forbereder spørgsmål til de senere oplægsholdere. 

 

5. Pause 

 

6. Oplæg i salen 

 

a. Kim Gulvad Svendsen og Claus Nickelsen fra Teknik og Miljø-forvaltningen 

fortæller, hvad de har tænkt sig på området 

 

Signe benytter tekniske problemer før oplægget med at fremlægge en henvendelse fra 

Århus Festuge, der gerne vil holde møde med repræsentanter fra Børn og Unge-byrådet. 

Fire melder sig som deltagere; Laura fra område 1, Oksana fra område 2, Line fra 

område 4 og Laura fra område 4. Signe indkalder til møde en af dagene.  

 

Afdelingschef Kim Gulvad Svendsens oplæg hedder ”En renere by for alle” og handler 

blandt andet om, hvad det koster for kommunen at holde byen ren, hvad kommunen 

konkret arbejder med, og hvordan de fremad vil forsøge at skabe mere diskussion i 

byrummet, fx ved at efterligne ”skralde-videoer” fra Sverige og København. Han vil 

gerne høre de unges idéer til, hvordan emner kan komme på dagsordenen i deres 

hverdag, og opfordrer dem til at være rollemodeller for deres kammerater. 

 

Forvaltningschef Claus Nickelsens oplæg hedder ”Århus Kommunes Klimaplan, CO2-

neutral i 2030”. På hjemmesiden www.CO2030.dk findes kommunens klimaplan og 

projektbeskrivelser. Ambitionerne på klimaområdet er store i Århus, og der arbejdes 

bl.a. på et anderledes busnet, en letbane, et anderledes varmesystem. 60 pct. af CO2-

udledningen skyldes dog den måde, vi indretter os på familiemæssigt, og han opfordrer 

derfor til, at alle gør en indsats, også på fx skoleområdet. Han slår desuden fast, at det er 

de unge, der skal leve med tingene fremover, og at de derfor også skal være med til at 

skabe resultaterne.  

 

Herefter er der spørgsmål til oplægsholderne. 

 

De unge spørger bl.a. ind til, om kommunen har undersøgelser af papirforbruget på 

skolerne, om det er muligt at indføre ”sjove” skraldespande i Århus, hvad besparelser på 

miljøområdet i givet fald skal bruges til, om muligheden for at nedsætte priserne på 

busbilletter, effekten af forskellige kommunale tiltag osv.  

 

Derudover bliver oplægsholderne opfordret til at tage ud og holde foredraget på 

kommunens skoler. Claus Nickelsen og Kim Gulvad Svendsen fortæller, at der allerede 

nu foregår en dialog med Børn og Unge-magistraten om emnet.  

 

7. Gruppearbejde 

Grupperne mødes igen og diskuterer, hvilke tre forslag på klima- og miljøområdet der er de 

bedste, og som skal gå videre til afstemningen. 

 

8. Opsamlende fælles debat 

a. Afstemning om prioriteret liste af forslag, der skal gå videre til diskussion 

http://www.co2030.dk/
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De tre grupper er kommet frem til 3-4 forslag hver, som de uddyber: 

Gruppe 1: 

- Synlige skraldespande: Det vil give folk lyst til at smide skrald ud. 

- Pantautomater på gaderne: Automater, hvor man kan smide flasker i uden for 

supermarkedernes åbningstider. 

- Nedsatte buspriser: Det vil gavne rigtig mange unge, hvis man sætter priserne lidt 

ned, og det vil gavne miljøet. 

Gruppe 2:  

- At face folk på gaden: Børn og Unge-byrådet kan tage de flotte trøjer på og gå ud og 

snakke med folk om affald, hvor meget det koster at fjerne cigaretskodder, 

tyggegummi osv. Det tager ikke så lang tid og er noget, de unge selv kan gøre. 

- CO2-neutrale events: Det kan fx være en picnic-tur til de grønne områder, hvor der 

kommer repræsentanter fra klimaorganisationer e.l. og fortæller. Det kan også være 

CO2-neutrale diskoteker og koncerter eller konkurrencer mellem skoler om at spare 

på forbruget. 

- Skraldespande med lyde og sjove former: Spandene kan fx spille en overraskende 

melodi, hver gang man smider skrald i. Der mangler også skraldespande uden for 

midtbyen. 

- For meget fokus på midtbyen, der skal også fokus på yderområderne 

Gruppe 3: 

- Happenings, der sætter fokus på området: Det kan være, at man skal cykle for at 

skaffe elektricitet til en begivenhed, at arrangere demonstrationer e.l. 

- Mindske papirspild: Henvender sig især mod papirspild på skolerne, hvor der bliver 

lavet mange kopier. En visionær idé er at købe ebogs-læsere, dvs. en lille computer, 

hvor man kan lægge op mod 1 mio. bøger på. 

- Konkurrencer: Der skal udvikles konkurrencer mellem byens områder og skoler 

omkring spild og forbrug. 

 

Alle medlemmer prioriterer herefter tre ud af ovenstående forslag. Signe samler efter 

mødet sedlerne ind og tæller op, hvilke tre emner der skal være omdrejningspunktet for 

det næste møde.  

 

Resultat: 

1. Skraldespand med lyd 

2. Co2-neutrale evnts fx udendørs koncert  

3. Børn og unge-byrådet skal face på gaden og uddele brochure 

 

 

  

9. Evt.  

Der er ingen bemærkninger under pkt. 9. 

 

10. Midtvejsevaluering 

Mødet er det tredje ud af fem, og de unge evaluerer projektet, som det har formet sig indtil 

videre. 
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De fleste er ærgerlige over, at møderne snart er slut. Mange føler, at de 

kan gøre en forskel via Børn og Unge-byrådet, at alle får lov til at sige deres mening, og at 

denne mening bliver værdsat. Der er også tilfredshed med oplægsholderne, og de unge 

synes, at de har lært rigtig meget.  

 

En suppleant udtrykte ærgrelse over, at de aktive suppleanter ikke får de samme ting som de 

andre byrådsmedlemmer. Mange medlemmer synes desuden, at det er ærgerligt, at flere 

medlemmer ikke siger noget til fællesdebatterne i byrådssalen.  

 

Derudover diskuterer byrådet, hvorvidt der skal afholdes flere byrådsmøder på et år, idet 

møderne kan være pressede. Nogle synes, at antallet af møder er passende, mens andre 

mener, at der sagtens kan klemmes flere møder ind i kalenderen. En mulig løsning er at 

nedsætte undergrupper, som kan fordybe sig på et bestemt område og skrive indstillinger. 

 

Et medlem synes, at processen er for langsom i forhold til at få indstillingerne igennem det 

politiske system og få respons på forslagene, og i forlængelse heraf diskuterer byrådet, om 

det vil være en fordel, hvis Børn og Unge-byrådet fremover får en specifik pose penge, som 

det kan prioritere over. Flere giver udtryk for, at dette vil være motiverende, og at det vil 

give en følelse af indflydelse og et skulderklap til ungebyrådet. Andre mener, at det vil føre 

til en kamp om penge i stedet for gode idéer. Det er også en mulighed blot at få en 

nogenlunde idé om, hvor mange penge Børn og Unge-byrådet kan råde over, så det kan give 

nogle realistiske forventninger og forslag. 

 

Signe opfordrer til, at de unge sender en mail til signe@aauf.dk, hvis de har yderligere 

ris/ros/kommentarer.  

 

11. Praktisk information  

Der er uddelt t-shirts til alle byrådsmedlemmer, desværre ikke til suppleanterne. 

 

De, der har lyst, mødes lørdag den 30. januar til midtvejshygge. Mødested er foran Århus 

Bowlinghal kl. 16.45.  

 

Næste møde er tirsdag den 23. februar 2010. 

 

 

Tak for i dag 

mailto:signe@aauf.dk

