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Input fra Aarhus Kommune til en ny boligaftale med særligt fokus på 
forebyggelse 
 
Aarhus Kommune har i dag to områder klassificeret som ”hårde ghettoer” – 
Gellerup-Toveshøj og Bispehaven - og har netop modtaget boligministerens 
godkendelse af udviklingsplanerne for begge områder. Aarhus Kommune 
kombinerer markante fysiske forandringer inklusiv en ny skole med målret-
tede sociale og beskæftigelsesmæssige tiltag. Det skal omdanne de nævnte 
områder til attraktive boligområder, der er naturligt sammenflettet med re-
sten af byen.  
 
Visionen er at skabe en sammenhængende og blandet by uden udsatte bo-
ligområder med gode boliger, attraktive bydele og trygge rammer for det 
gode liv. Med sammenhæng, stærke fællesskaber og social balance. Derfor 
har vi i Aarhus ikke kun blik for de mest udsatte områder, men arbejder tæt 
sammen med boligforeningerne i BL’s 5. kreds om også at forhindre, at nye 
områder i byen udvikler sig negativt og bliver udsatte.  
 
Renoveringer og nybyggeri er centrale greb i denne udvikling, og vores øn-
ske er at anlægge et helhedsperspektiv således, at der er sammenhæng 
mellem boligområderne og den omkringliggende by og mellem den fysiske 
udvikling og sociale- og beskæftigelsesindsatser. Det fordrer, at der tænkes i 
helheder hele vejen rundt fx også i renoveringssager. 
 
Det er vores opfattelse, at der fra national side er etableret et stærkt fokus 
på omdannelsen af de mest udsatte boligområder, men at der er rum til at 
styrke den forebyggende indsats i ”mindre” udsatte områder eller områder i 
negativ udvikling (risikoområder). 
 
Med det afsæt vil vi gerne komme med en række input til en ny boligaftale, 
som set fra vores perspektiv bør have et særskilt fokus på at forbedre mulig-
hederne for forebyggelse i de almene boligområder.  
 
Finansieringsmuligheder: 

 Bedre muligheder for finansiering af en tidlig fysisk indsats 

 
Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 

Til: 
 
boligminister Kaare Dybvad Bek 
boligordfører Kirsten Normann, Socialistisk Folkeparti  
boligordfører Heidi Bank, Venstre 
boligordfører Mette H. Dencker, Dansk Folkeparti 
boligordfører Mona Juul, Det Konservative Folkeparti 
boligordfører Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige 
boligordfører Henrik Møller, Socialdemokratiet 
boligordfører Ole Birk Olesen, Liberal Alliance 
boligordfører Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten 
boligordfører Jens Rohde, Radikale Venstre 
boligordfører Sikandar Siddique, Alternativet 
 

BORGMESTERENS  
AFDELING 
 
SOCIALE FORHOLD OG  
BESKÆFTIGELSE 
 
Aarhus Kommune 
Rådhuset, Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 20 00 
Direkte telefon: 89 40 21 00 
 
Direkte e-mail: 
borgmester@aarhus.dk 
www.aarhus.dk 
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En del af Landsbyggefondens midler er øremærkede til de hårdest 
ramte områder fx infrastrukturmidler. Det kan derfor være en udfor-
dring at skaffe finansiering til en tidlig (herunder en fysisk) indsats i 
områder, der ikke er ”ghettoer”. 

 Boligforeningernes egne muligheder 
Ved salg af jord vil midlerne tilfalde dispositionsfonden og ikke nød-
vendigvis tilfalde det område, der har problemer. Derfor kan det 
være vanskeligt for boligforeningen selv at skaffe finansiering til en 
tidlig indsats.  
Aarhus Kommune deltager til og med 2021 i frikommunenetværket 
på boligområdet, hvilket giver mulighed for at provenu fra salg af 
restarealer – med kommunalbestyrelsens godkendelse - kan overfø-
res til den lokale dispositionsfond og anvendes til nedbringelse af lån 
optaget til gennemførelse af forbedringer i afdelingen og til finansie-
ring af bygningsfysiske arbejder og boligsociale indsatser.  
Aarhus Kommune ser gerne at denne del af frikommunelovgivnin-
gen bliver videreført efter udløb af frikommunenetværket. 
 

 
Fysiske forandringer: 

 Nedrivning af boligblokken til soklen (sokkelrenovering) 
En mere fleksibel genopførelse af de almene boliger kunne i disse 
tilfælde give større kvalitet og sikre at området tænkes sammen med 
den omkringliggende by (fremfor at samme boligtyper genopføres på 
samme sokler). 

 Nybyggeri 
Aarhus Kommune benytter sig af den mulighed, der er givet i planlo-
ven om, at 25 pct. af boligerne i nye udviklingsområder reserveres til 
almene boliger. For at kunne finansiere den fortsatte udbygning af 
den almene sektor, er det afgørende, at det kommunale grundkapi-
talindskud sænkes eller som minimum holdes i ro. Kommunerne be-
taler i 2019 og 2020 mellem 8 og 12 % i indskud afhængigt af boli-
gernes størrelse.  
Det er vigtigt fortsat at have et incitament til at bygge mindre boliger. 
Det differentierede grundkapitaltilskud understøtter arbejdet med at 
sikre boliger til borgere med begrænsede indkomster. 
Aarhus Kommune har herudover afsat midler til erstatningsboliger 
for de boliger, der nedrives som følge af udviklingsplaner. Staten har 
et medansvar for at sikre at denne balance opretholdes fx gennem 
tilskud eller særlige midler til kommuner med boligområder, som skal 
gennemføre udviklingsplaner med nedrivninger.  
 

 
Ændring af beboersammensætningen 

 Salg og nedrivning af blokke 
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Salg og nedrivning kan være et middel til at ændre beboersammen-
sætningen og dermed et områdes udsathed. 
Dette er kun muligt for boligorganisationerne i helt konkrete tilfælde 
efter en række nærmere angivne kriterier. Det er ikke umiddelbart 
muligt for en boligforening at afhænde eller nedrive almene boliger 
”præventivt” af andre grunde eller i øvrige (dvs. ikke-udsatte) områ-
der.  

 Kombineret udlejning 
Kombineret udlejning kunne efter konkret vurdering udbredes til flere 
områder, fx mindre områder, som er i dårlig udvikling, men som ikke 
opfylder de aktuelle kriterier for anvendelse af kombineret udlejning. 

 Udlejningsredskaber ved fremleje eller delvis fremleje 
Aarhus Kommune er blevet opmærksom på, at der kan være et hul i 
lovgivningen, der gør det muligt for personer at fremleje en bolig el-
ler delvist fremleje sin bolig til personer, der ikke opfylder de kriterier, 
som lejeren selv skal opfylde i forhold til kombineret og fleksibel ud-
lejning. Det bør derfor tydeliggøres i lovgivningen, hvilke krav der 
kan stilles til en evt. fremlejetager, da udlejningsredskabernes posi-
tive effekt på beboersammensætningen ellers risikerer at blive ud-
vandet. 

 
Boligsociale indsatser 

 ”Bydækkende” boligsociale indsatser 
Boligsociale helhedsplaner er i dag bundet til ét (evt. flere sammen-
hængende boligområder). Med de kommende års udflytninger fra 
byens mest udsatte boligområder som følge af udviklingsplanerne 
kunne det være hensigtsmæssigt med mere bydækkende og også 
gerne forebyggende boligsociale indsatser.  
 
Herved vil det blive muligt, fx i en overgangsperiode, at yde en bolig-
social indsats i et nyt boligområde til gavn for både nye beboere og 
modtagerområdet. Ligeledes kan de områder, der måske ikke er 
store nok til en boligsocial indsats tilbydes en boligsocial indsats. 
Der bør derfor igangsættes et fælles udviklingsarbejde, så det bliver 
muligt for Landsbyggefonden at yde støtte til sådanne boligsociale 
indsatser, der går på tværs af boligområder og boligforeninger i 
byen. 

 
Monitorering af nationale data 

 ”Ghettolisten” 
Kommuner og boligforeninger har ikke automatisk adgang til data for 
de områder, der er under stregen på ”ghettolisten”. Dette vanskelig-
gør en forebyggende indsats. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis 
de nationale data for alle boligområder automatisk var tilgængelige 
for kommuner og boligforeninger.  
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I Aarhus Kommune anvender vi en helhedsorienteret model, som 
gør det muligt at forebygge – også i mindre boligområder. Der er så-
ledes en transparent model for boligområder med over 500 beboere, 
der drøftes årligt. Aarhus Kommune er bekendt med at Boligstyrel-
sen, afledt af de nationale aftaler, arbejder med en monitoreringsmo-
del for mindre områder, men kun for områder over 750 beboere og 
ikke med systematisk afrapportering til kommuner og boligforenin-
ger.  

 
Vi håber, at ovenstående overvejelser og input kan indgå i drøftelserne om 
en ny boligaftale og stiller os gerne til rådighed for dialog og uddybning. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jacob Bundsgaard   Kristian Würtz 
Borgmester  Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse 
 
 
  
  
 
 
 

 


