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Generelt udmærket at tage udgangspunkt i partnerskaber og den grønne dagsorden.


Jeg har supplerende kommentarer i specifikke afsnit, som uddybes nedenfor:


P 12. Flere unge i erhvervsuddannelser. 
Enig i at 14% i erhvervsuddannelser er alt for lidt. Man burde benchmarke med kommuner med 
højere andel og lære af dem. Illusorisk at Aarhus skulle fungere som forbillede, når niveauet er så 
lavt. Så hellere lade sig inspirere til at få hurtigere resultater og skrue ned for PR i en tid.


Den konkrete indsats virker uklar. I min optik bør man prioritere at vise de gode eksempler frem og 
især forklare om de senere muligheder for efter- og videreuddannelse, hvis man har en faglig 
uddannelse. En af mine egne sønner valgte en teknisk uddannelse af interesse og længe før han 
er udlært taler han om videreuddanelse og karriere i andre brancher.


Et særligt problem er, at der er meget få piger på visse erhvervsuddannelser. Flere dygtige piger 
ville også gøre det mere legalt for drenge med gode karakterer at søge disse uddannelser, som er 
ret “taberagtige” i ungdomskredse, fordi det ofte er drenge med dårlige karakterer, der søger ind.


Aarhus Kommune bør stille kontante krav i alle bygge- anlægsprojekter og i flere udbud om, at 
vinderne af kontrakter skal dokumentere et antal lærlingepladser mindst som landsgennemsnit 
Man kunne desuden belønne dem, der er over gennemsnittet.


P 22. Marselis Tunnel.

Uholdbart at vente så mange år på en brugbar løsning på den stigende havnetrafik fordi man ikke 
kan finde en aktør, der vil betale for gildet.

Min mening er, at Marselis tunnellen på papiret er rigtig flot men både er dyr, skaber kaos i 
anlægstiden samt intet ændrer på udslip af CO2. Den er primært til at reducere støj og det kan 
gøres billigere med støjafskærming.


Plan B kunne være en niveaufri skæring af Skanderborgvej, som er den langt største barriere på 
turen til motorvejen. Det ville koste en brøkdel og flere af byens dygtige ingeniører har beregnet en 
væsentlig mere glidende trafik, færre stop og mindre støj til 20-30% af hvad den 2 km lange 
tunnel vil koste. Ville kunne implementeres på få år uden statsstøtte.


P 22. Havnen. 
Kun en forsvindende del af godset fragtes med godstog, i gns 1 tog/dag. (kilde: Havnedirektøren)

Med en stor investering i ekstra jernbanebro ved Spanien og spor direkte til havnen er det stærkt 
utilfredsstillende at se de fine anlæg nærmest helt ubrugte. Der burde laves incitamenter for at 
gøre det let at brug godstog ligesom man kunne checke om håndtering og forretningsgang kan 
gøres mere smidig og billigere. 

Øget godsmængde på tog ville mindske presset på motorvejen og reducere CO2 udledning.


P 28. Mobilitet. 
Samkørsel bør belønnes af de, der lægger bil til i form af kortere rejsetid. Man bør tillade biler med 
3 eller flere passagerer at benytte busbaner ligesom der for dem burde være en belønning ved en 
slags førsteret til parkering eller rabat ved parkering.


P 39 Startup og iværksætter miljø. 
Mange fine initiativer i planen. En effektiv spredning af kulturen kunne ske ved at stimulere til flere 
studenterjobs i miljøet. Jeg er mentor for en startup med 3 ingeniører der her efter 1 år har 2-3 
studenterhjælpere til at aflaste og understøtte væksten. En af mine sønner på 18 har nu i snart 3 
år været studenterhjælper i et IT firma og meget moden til en iværksætter karriere nu.
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P. 56 Erhvervsservice til virksomheder i grøn omstilling. 
Enig i at man mest muligt skal benytte kendte tilbud til at understøtte virksomheder, der vil være 
en del af den grønne omstilling. Mange kendte teknologier kan gentænkes og indgå i nye, grønne 
løsninger ved at understøtte med innovation og forretningsudvikling. Så det handler om at påvirke 
virksomhedsledernes “mindset” til at tænke sig ind i nye applikationer, brancher og partnerskaber.

Udfordringen kan være at identificere de mest relevante i.e. 200 nævnte firmaer og friste dem med 
et tilbud, de ikke kan sige nej til. I min virksomhed Faze2 Green Marketing har vi gode erfaringer 
med at tilbyde korte, målrettede workshops, der skaber intern afklaring om potentialer.


Til sammenligning er Viborg godt igang med at skabe et tilbud til virksomheder i den målgruppe, 
hvor de får håndholdt introduktion i et forløb med backup af etablerede firmaer og netværk.

Andre kommuner i Østjylland er meget aktive på dette felt med deres lokale firmaer.


En succesrate på 25-30% til 50-75 igangsatte forløb lyder rimelig men det afhænger fuldt ud af 
den indsats, der ligger forud med afklaring og motivation.


Jeg deltager gerne i en idegruppe på dette felt om det ønskes og har i øvrigt gode relationer i 
Erhvervshus Midt, som sikkert bliver involveret i dette tiltag.


P 56. Klynge i vandteknologi 
Fint at samle de gode kræfter men bemærk, at Skanderborg har lignende ambitioner med bl.a. 
Kamstrup og Grundfos. Man bør koordinere med naboen og sikre synergi.


P 57. Aarhus som demo område i storskala. 
Affald/Varme er en stor aktør i dansk målestok og med stor synlighed. Konkret burde der 
igangsættes flere test af affaldshåndtering i samarbejde med kompetente aktører. Jeg kender 
personligt flere, der arbejder i andre kommuner i mindre skala, de burde være med her.


På området for CO2 udledning ved jeg, at flere aktører er interesseret i at  teste CO2 capture og 
omdanne det til biobrændstof med ret velkendt teknologi. Da der betales (efter sigende 50 mio kr/
år) alene i CO2 afgift, burde der laves en god business case til gavn for miljø og beskæftigelse.


Dette var mine foslag. Håber de er brugbare.
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