
 
 

Høringssvar til Planstrategi 2019 for Aarhus Kommune 

Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd (Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, Det Danske 

Spejderkorps, KFUM spejderne, De grønne pigespejdere, Baptistspejderne og DUI Leg & Virke) vil gerne 

takke Aarhus Kommune for den mulighed vi har fået for at komme med input til Aarhus Kommunes 

Planstrategi 2019.  Samrådets foreninger repræsenterer 3.989 medlemmer (per 1. januar 2019), hvor af 

langt de fleste er børn og unge under 18.  

Vi synes, det er positivt at se, hvordan den udsendte Planstrategi viderefører princippet fra Planstrategi 

2015 om, at Aarhus skal være en by med plads til forskelligheder og rum til udfoldelse. Samtidigt ønsker vi 

med dette høringssvar at pege på en række områder, hvor vi gerne vil i dialog med Aarhus Kommune 

omkring de særlige ønsker og behov, som børn og unge har.  

 

Plads til børn og unge? 

 

I tidligere strategier har det specifikt været nævnt, at der i nye boligområder skulle medtænkes plads til 

børns aktiviteter i regi af idræts- og foreningsliv. Til sammenligning lægges der i Strategi 2019 udelukkende 

op til en ’klog vækst’, der alene afsætter plads til arbejdspladser og befolkningsvæksten, men intet omkring 

plads til idræt og foreningsliv. Er dette utilsigtet eller udtryk for et fokusskifte?. Derudover  finder vi det 

bekymrende, at der flere steder nævnes, at særlige behov kan betyde inddragelse af områder, hvor der ikke 

p.t. er planlagt byggeri. Vi savner en mere klar definition på, hvad der præcis ligger i ”særlige behov” som 

det er nu er det for meget elastik i metermål, hvor et hvilket som helst behov efter for godt befindende kan 

betegnes som et ”særligt behov”, hvor grønne områder kan inddrages.  

Vi har i årenes løb set supplerende områder blive inddraget til eksempelvis byggeri af ældreboliger i 

Botanisk Have og Viby Park. Flere af vores foreninger har fået begrænset deres adgang til udendørsarealer, 

fordi der skulle placeres sundhedshus, daginstitution, offentlig sti, børnekulturhus, parkeringsplads, 

hundeskov eller regnvandsbassin i deres lokalområde. Nogle gange findes plads i parker eller andre grønne 

områder, andre gange bygges på friarealet ved fritidshusene. Men fritidshusene er en helt nødvendig 

ramme for det lokale civilsamfund – og især for børneindsatsen i lokale spejdergrupper og FDF kredse. De 

er en vigtig del af det kommunale servicetilbud.  

Vi vil derfor opfordre til, at Aarhus Kommune i sin Planstrategi forpligter sig til byudvikling, der fortsat giver 

plads til aktiviteter, der understøtter det gode børne- og ungdomsliv 

 

Tilgængelighed for børn? 

 

En god by tilbyder faciliteter, der er tilgængelige for alle byens borgere. Men i Planstrategi 2019 forholder 

kommunen sig udelukkende til mobilitetsløsninger relateret til befolkningsvækst og arbejdspladser. Vi 

bemærker de mange billeder af børn i dokumentet, men vi kan ikke se, i hvilket omfang denne gruppe har 

deltaget i undersøgelsen ’En god by for mig’. Det kan undre os, at børn og unge ikke er nævnt et eneste 

sted i teksten, for bæredygtig byplanlægning må nødvendigvis også indbefatte denne gruppe borgere.  

Børn er kun mobile inden for snævre rammer. Det afspejler sig i mængden af biler hver morgen ved skoler 

og institutioner.  På samme måde er børns fritid begrænset af forældretransport og de tilbud det nære 



 
lokalområde giver. Vi har områder i Aarhus (for eks. Aarhus Ø, Midtbyen, Ceres byen), hvor der ikke er 

lokale foreninger, der kan tilbyde vores type aktiviteter. Det er ærgerligt, for undersøgelser foretaget af 

blandt Fritidsrådet (Danskernes Friluftsliv 2017) og Statens Institut for Folkesundhed (ABC for Mental 

Sundhed 2017) viser, at spejder/FDF arbejdet – med sin helt særlige kombination af friluftsliv og socialt 

fællesskab – er med til at forebygge psykiske problemer som stress, ensomhed og depression. 

 

Vi vil opfordre Aarhus Kommune til at tænke børn og unge med i forhold til mobilitet – og til at forpligte sig 

på at sikre nem adgang til foreningsaktiviteter for børn og unge i alle dele af byen.  

 

I dialog med foreningerne? 

 

Samrådet ønsker at bidrage til at realisere målet om en by ’med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og 

åbenhed over for omverdenen’.  Vi vurderer, at spejdergrupper og FDF kredse gør et stort arbejde i forhold 

til at skabe et byrum, der er rummeligt og social bæredygtigt. Men vi har også oplevet, at dialogen nogle 

gange tilsidesættes til fordel for beslutninger, der gennemtrumfes uden hensyntagen til vores foreningers 

ønsker og behov. Med afsæt i Planstrategi 2019 vil vi gerne invitere til dialog omkring flg. punkter:  

1: Hvilken plads tænker kommunen vores type foreninger skal have i Aarhus 2050?  

Vi bemærker, at foreningsliv ikke er nævnt med et ord i Planstrategien. Det undrer os, for i de 

borgerinterview, der citeres i dokumentet, fremhæves fritids- og foreningslivet som 7. vigtigste element for 

at opnå et godt liv i byen. Der er altså god grund til at være opmærksom på foreningslivets vilkår. Vi ønsker 

et samarbejde internt i kommunen, hvor de enkelte afdelinger er klar over hvilke forhold, foreningerne 

arbejder under, for eks. om de er placeret i egne lokaler eller fritidshuse. Samtidigt vil vi opfodre til, at 

lokale foreninger inddrages i god tid, hvis lokalplaner påvirker deres adgang til inden- og udendørsarealer. 

Vores foreninger er baseret på frivillige, som ikke altid bor lokalt. Derfor skal evt.  orienteringer om 

lokalplaner eller nabohøringer formidles med særlig omtanke, og møder aftales uden for folks normale 

arbejdstid. De seneste år har vi i forbindelse med Letbanen 2 og helhedsplanen for Tangkrogen set 

eksempler på, at vores foreninger kontaktes meget sent eller tilfældigvis selv opdager, at vidtrækkerende 

lokalplaner for deres nærområde er i høring 

2: Hvad skal være vores foreningers rolle i forhold til Aarhus Kommunes ønske om at arbejde for FNs 

Verdensmål? 

 I Samrådet er vi glade for at se, at kommunen vil forpligte sig i forhold til FNs Verdensmål, men vi savner 

eksempler på konkret handling. Inden for vores område, børn og unge, kan en indsats imod eksempelvis 

ulighed være af afgørende betydning for borgernes liv og udvikling. Samrådets organisationer opdrager til 

demokrati og aktivt medborgerskab - det ligger i vores foreningers formål og i folkeoplysningsloven. Det gør 

vi ved at tilbyde vores medlemmer et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte udvikler sig i samarbejde 

med andre og ikke i individuel konkurrence mod andre. Vi opbygger kompetencer og selvværd, lærer vores 

børn at tage hensyn, lytte, men også – når omstændighederne kræver det – at tage lederskab.   

Vi vil i den forbindelse fremhæve vores arbejde med inklusion. Spejdere og FDF har i mange år vist, at vi kan 

få plads til alle – også de, der måske har det svært i skolen, men som hos os beviser, at de er seje på andre 

områder. Mange foreninger har børn og unge med forskellige typer fysiske og mentale udfordringer – og vi 

er stolte af at kunne udvikle dem til aktive medborgere. Men vi rækker hele tiden ud til nye grupper – for 

eksempel igennem det samarbejde, som Foreningsmentor for nyligt har etableret mellem spejdergrupper 



 
og byens internationale skoler. Vi vil gerne give flere ’skæve’ børn adgang til spejder- og FDF arbejdet, for 

på den måde arbejder vi aktivt med at løse udfordringer relateret til social ulighed, diskrimination og 

adgang til kvalitetsuddannelse. Men det forudsætter et partnerskab med Aarhus Kommune om at 

fremtidssikre vores foreningers ressourcer, lokaler og udviklingsmuligheder.  

Vi glæder os til den videre dialog til at sikre, at Aarhus forbliver en god by for alle og stiller os naturligvis til 

rådighed, hvis Aarhus Kommune ønsker yderligere oplysninger omkring vores foreninger.  

På vegne af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Aarhus 

Bent Sejersen 

Formand 

 

 

 

 


