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Status på behov for udbygning af skolekapacitet
og idrætsfaciliteter
Byrådet besluttede i Budget 2019–2022 at anmode Børn
og Unge om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling og
Teknik og Miljø at igangsætte et arbejde med at udrede de
planlægningsmæssige og økonomiske forhold for udvidelse
af skolekapaciteten og bedre udnyttelse af eksisterende
kapacitet via byudvikling. Kultur og Borgerservice og øvrige magistratsafdelinger inddrages i arbejdet, så der samtidig sker en vurdering af behov for idrætsfaciliteter og
lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet samt øvrig offentlig service, herunder potentialer for samlokalisering og arealudnyttelse. Arbejdet skal danne et beslutningsgrundlag indeholdende et forslag til placering samt
en tids- og finansieringsplan, og udgangspunktet var, at
det skulle indgå i prioriteringen af anlægsmidler i forbindelse med budgettet for 2020.
Arbejdet er i gang. Børn og Unge-udvalget har siden budgetvedtagelsen haft to temadrøftelser om skolernes kapacitetsudfordringer og udbygningsbehov for børne- og ungeområdet. Kulturudvalget har tilsvarende haft en
temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Herudover er der et
løbende samarbejde i arealreservationsgruppen om at finde mulige placeringer til den offentlige service og afdække
muligheder for samlokalisering.
Befolkningsvæksten de kommende 10-15 år medfører et
behov for ekstra skolekapacitet svarende til 5 nye skoler,
og byrådet har allerede taget de indledende beslutninger
om at bygge en skole i Nye.
De involverede afdelinger analyserer, hvordan behovet for
skolekapacitet svarende til 5 skoler kan udmøntes, samti-
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dig med at der tages hensyn til behovet for idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet.
De 5 byområder med behov for ekstra skolekapacitet er:
1. Sydbyen: Store boligudbygninger i Malling, Solbjerg og
Kolt-Hasselager
2. Vestbyen: Boligudvikling i Årslev
3. Nordbyen: Byudvikling af Nye og Lisbjerg
4. Nordøst: Fortætning omkring Randersvej og nye boligprojekter i Risskov, Riisvangen og Katrinebjerg mv.
Samtidig er store dele af kommunens specialklasser
placeret på skoler i dette område.
5. Midtbyen: Nye boliger på Aarhus Ø, Amtssygehuset og
Ceresbyen
For at give et grundigt beslutningsgrundlag vil analysen
ikke kun forholde sig til at bygge ny skolekapacitet, men
også til muligheder for at ændre i skoledistrikter, udbygge
eksisterende skoler, flytte modtage- og specialklasser og
forslag til ændringer i skolestrukturen i lokale tilfælde.
I budgettet for 2020–2023 skal byrådet prioritere de sidste
midler afsat som anlægsbuffer i anlægsinvesteringsplanen
for 2014-2023. Samtidig er byrådets partier med aftalen
om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven enige om, at den manglende anlægsfinansiering på
88,6 mio. kr. til en ny skole i Gellerup skal indarbejdes i
budgettet inden for rammen af frie anlægsmidler.
På den baggrund vil en egentlig analyse af de planlægningsmæssige og økonomiske forhold for udvidelse af skolekapacitet og idrætsfaciliteter blive præsenteret i forbindelse med byrådets anlægskonference i november 2019,
der peger hen mod beslutning af en ny anlægsinvesteringsplan for 2024-2033.
Finansieringen af udbygning af skoler og idrætsfaciliteter
forudsættes at ske dels via den nye anlægsinvesteringsplan, afhængigt af område også af den tilhørende byudviklingsøkonomi samt den foreslåede byudviklingskonto, som,
hvis byrådsindstillingen ’Byens Udvikling’ tiltrædes, skal
finansiere opkøb af jord og anlæg af offentlige formål via
provenu fra blandt andet intensiveret grundsalg.
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