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NOTAT 

 

Til Byrådet 

 

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten i Aarhus By-

råd.  

 

1) Kan borgmesteren oplyse andelen af indvandrere og efterkommere fra 

ikkevestlige lande i byens såkaldte ghettoområder?  

* Langkærparken er endnu ikke på regeringens ”ghettoliste”, men forventes at komme på listen 1. december 2018.  

 

Tabel 1 viser en oversigt over borgere i Gellerup/Toveshøj, Bispehaven, Skovgårdsparken og 

Langkærparken fordelt på antallet og andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-

vestlige lande samt antallet af danske statsborgere i de fire boligområder.   

 

Noter til tabel 1 

Ikke-vestlige lande 

Vestlige lande: Alle EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikan-

staten, Canada, USA, Australien og New Zealand. 

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. 

Herkomst 

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. 

 

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke 

findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som 

efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke 

blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborger-

skab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. 

Statsborgerskab 

Hermed menes det land, der er dokumenteret ved pas eller opholdstilladelse. Hvis man ikke er statsborger, er man 

statsløs. Hvis man har statsborgerret i flere lande, vælges (i Folkeregisteret) én, og hvis det ene er dansk statsbor-

gerret har det første prioritet. 

 

2) Kan borgmesteren oplyse antallet af danske statsborgere i samme fire områder?  

 

Besvares under spørgsmål 1.  

BORGMESTERENS  

AFDELING 
HR og Jura 

Aarhus Kommune 

Tabel 1. Borgere i Gellerup/Toveshøj, Bispehaven, Skovgårdsparken og Langkærparken pr. 1. juli 2018 

 

Boligområde 

Borgere 
i alt 

Borgere med oprindelse fra ikke-vestlige lande Statsborgerskab 

dansk Indvandrere  Indvandrere (%) Efterkommere Efterkommere (%) 

Gellerup/Toveshøj 5.396 2.296 43% 2.016 37% 3.763 

Bispehaven 2.247 919 41% 601 27% 1.630 

Skovgårdsparken 1.503 507 34% 508 34% 1.142 

Langkærparken* 2.005 625 31% 511 25% 1.616 

I alt 11.151 4.347 39% 3.636 33% 8.151 
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3) Mener borgmesteren, at det er lovligt at forskelsbehandle danske stats-

borgere ud fra deres oprindelse?  

 

De lovgivningsmæssige rammer fra Christiansborg vedr. lov om ændring af lov 

om almene boliger m.v., er endnu ikke afklaret og det er derfor ikke muligt, på 

nuværende tidspunkt, at give et uddybende svar. 

  

Aarhus Kommune har siden 1996, hvor byrådets beslutning om, at ”I den kommunale bolig-

masse skal tilstræbes en beboerandel på 25 % af flygtninge og indvandrere”, anvendt det 

samme administrationsgrundlag i forbindelse med den boligsociale tildeling. Under forhandlin-

gerne om udsatte boligområder i Aarhus Kommune, besluttede forligspartierne, ”at opdatere 

administrationsgrundlaget i forhold til beslutningen fra 1996, så den praktiseres ved, at ikke-

vestlige borgere ikke anvises til områder med høj andel af ikke-vestlige beboere. Samtidig 

justeres retningslinjen til max 50 % svarende til den nationale tærskel for, hvornår et område 

kan karakteriseres som en ’ghetto’.” 
 

Aftalen om udsatte boligområder i Aarhus Kommune er lavet under forudsætning af det frem-

satte lovforslag fra Christiansborg vedr. lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lov-

forslaget indebærer, at ”ghettolisten”, der hidtil kun har fungeret som en deskriptiv liste over 

boligområder, fremadrettet får store konsekvenser for boligorganisationer og kommuner. Et af 

kriterierne for at blive kategoriseret som en ”ghetto” er, at ”andelen af indvandrere og efter-

kommere fra ikke-vestlige lande ikke må overstige 50 %”. Fordi der med den kommende lov-

givning vil komme store konsekvenser af at være på ”ghettolisten” bliver kommuner og bolig-

organisationerne nødt til at overveje handlemuligheder på baggrund af ”ghettolisten”.  

 

Byrådets ambition med en opdatering af administrationsgrundlaget har derfor været at forbe-

rede en tilpasning til den ændrede lovgivning. Aarhus Kommune vil derfor, efter at lovforslaget 

er endeligt vedtaget i folketinget, afklare de nærmere rammer for den kommunale anvisnings-

praksis med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, samt drøfte opdateringen af administra-

tionsgrundlaget med BL’s 5. kreds. På baggrund heraf, vil der blive udarbejdet en tværmagi-

stratslig indstilling til Magistraten, om retningslinjerne for et nyt administrationsgrundlag for den 

boligsociale tildeling.    

 

4) Kan borgmesteren afvise, at der kan være et juridisk problem i den politiske aftale 

om udsatte boligområder i Aarhus Kommune af 19. juni 2018, hvori der på side 9-10 

står:  

 
”Endelig ønsker forligspartierne at opdatere administrationsgrundlaget for byrådets beslutning 
fra 1996 om, at ”I den kommunale boligmasse skal tilstræbes en beboerandel på 25 % af 
flygtninge og indvandrere”. Byrådsbeslutningen praktiseres i dag ved, at ikke-danske statsbor-
gere ikke kan anvises en bolig i områder med høj andel af beboere med ikke-dansk baggrund. 
Det betyder samtidig, at personer med ikke-vestlig baggrund godt kan anvises en bolig i disse 
områder, hvis de har opnået dansk statsborgerskab. Derved kan de påvirke andelen af ikke-
vestlige i området. 
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Med folketingspartiernes nye definition af ghettoer m.v. forstærkes betydningen 
af andel af ikkevestlige i forhold til om et område karakteriseres som en ’ghetto’. 
Forligspartierne er derfor enige om at opdatere administrationsgrundlaget i for-
hold til beslutningen fra 1996, så den praktiseres ved, at ikke-vestlige borgere 
ikke anvises til områder med høj andel af ikke-vestlige beboere. Samtidig juste-
res retningslinjen til max 50 % svarende til den nationale tærskel for, hvornår et 

område kan karakteriseres som en ’ghetto’.” 

 

Besvares under spørgsmål 3.  

 

 

Med venlig hilsen  
Jacob Bundsgaard  

 

/ 
Niels Højberg  

 


