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Plan for beslutningsoplæg for nybyggeri af yderligere skoler, 

idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og for-

eningslivet 

 

Byrådet anmodede i Budget 2018 Børn og Unge om i samarbejde med 

Borgmesterens Afdeling at vurdere behovet for nybyggeri af yderligere sko-

ler på baggrund af de langsigtede prognoser for befolkningsudviklingen, og 

på denne baggrund udarbejde en plan for det fremadrettede arbejde med 

løbende at tilvejebringe de nødvendige beslutningsoplæg. Udbygningen af 

idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet mv. i 

byudviklingsområder skulle samtidig indtænkes i dette arbejde, og Kultur og 

Borgerservice – samt eventuelt andre relevante afdelinger – skulle deltage i 

denne del af arbejdet sammen med Børn og Unge og Borgmesterens Afde-

ling. 

 

På denne baggrund har Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Borgme-

sterens Afdeling sammen udarbejdet en plan for beslutningsoplæg for ny-

byggeri af yderligere skoler, idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til 

fritids- og foreningslivet, der findes som baggrundsmateriale til budgettet. 

Planen vil blive yderligere drøftet og udfoldet i den udvidede arealreservati-

onsgruppe (se nedenfor). 

 

Planen lægger op til, at alle nye projekter bør gennemgå 11 faser, som star-

ter ved, at Teknik og Miljø gør de øvrige magistratsafdelinger opmærksom-

me på kommende byudviklings-/byfortætningsprojekter, til at der udarbejdes 

anlægsregnskab. En proces på minimum 6 år. 

 

Den sidste del af processen, hvor der udarbejdes anlægsindstilling, anlæg-

get opføres og ibrugtages, og der aflægges anlægsregnskab, er der egentlig 

ikke noget nyt i forhold til den eksisterende praksis for anlægsprojekter. 

 

Det nye består i opstarten af processen, hvor der skal være fokus på inddra-

gelse af alle magistratsafdelinger, så alle får mulighed for at fremsætte be-

hov for arealreservationer. Samtidig skal der afdækkes muligheder for sy-

nergi og samskabelse.  

 

I sammenhæng med dette foreslås det, at udvide den eksisterende arealre-

servationsgruppe, som hidtil har omfattet Børn og Unge, Teknik og Miljø og 

Borgmesterens Afdeling, til at omfatte alle afdelinger.  

 

Fastlæggelse af procedurer for arealreservationer til nye afdelinger kræver 

et tæt samspil med det igangværende arbejde omkring ”Byens Udvikling”, 

hvor blandt andet spørgsmålet omkring finansiering af jordkøb behandles. 

Det foreslås derfor, at der udarbejdes et kommissorium for den udvidede 

arealreservationsgruppe til fremsendelse sammen med kommende indstil-

ling om ”Byens Udvikling.”   
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Da køb af arealer er komplekst og afhængigt af den øvrige planlægning af 

området, vil der også være mulighed for at uddybe denne afhængighed i den 

opstillede faseplan i takt med at principperne for arealreservationer og finan-

siering af arealerne fastlægges.  

 

Udover planen for beslutningsoplæg er der som baggrundsmateriale til bud-

gettet vedlagt en konkret vurdering af behovet for nybyggeri af yderligere 

skoler, idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet. 

 

Vurderingen analyserer som udgangspunkt fire områder, hvor der er pres på 

skolekapaciteten. Ved gennemførelse af Børn og Unges forslag om ny sko-

lestruktur vil det dog være muligt at sprede kapacitetspresset over flere sko-

ler, og en ny skole i det nordøstlige Aarhus er dermed ikke nødvendig.   

 

Herefter vurderes der at være brug for nye skoler i Lisbjerg, midtbyen og 

Åbyhøj-Brabrand. Hertil kommer skolen i Nye, som allerede er besluttet. 

 

 


