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Bilag 10: Forslag til prioritering af indsatser og økonomisk 
ramme til tryghedsindsatser i udsatte boligområder 
 
Indledning 

Byrådet vedtog d. 9. juni 2021 byrådsindstillingen ”Styrket tryghed i Gelle-

rup-Toveshøj og Bispehaven”, som indeholder et tryghedskatalog med brut-

toforslag til tryghedsskabende indsatser. Vi ved fra arbejdet med omdannel-

sen i Gellerup og den nye skole, at tryghed er helt afgørende for at få børne-

familier til at flytte til områderne. Vi er desværre ikke i mål endnu, og derfor 

er der behov for at styrke trygheden i områderne.  

 

Et prioriteret forslag 

Tryghedskataloget var en bruttoliste, og der var således ikke på forhånd 

lavet en prioritering af indsatser. Der var ligeledes ikke afsat økonomi til 

initiativerne. Nedenfor præsenteres et forslag til prioritering af indsatser inkl. 

økonomi. Forslaget er lavet af BA med faglige input fra primært MSB og 

MBU. Præmissen har været, at der ikke er midler til at finansiere alle indsat-

ser i tryghedskataloget, hvorfor der er forsøgt at pege på de vigtigste indsat-

ser, som kan indgå i en helhedsindsats, hvor de enkelte initiativer understøt-

ter hinanden.  

 

Der er i vidt omfang tale om en styrkelse af eksisterende, relevante driftstil-

bud. Det bliver en vigtig opgave at tænke på tværs af initiativer og indsatser i 

de to boligområder (udover magistratsafdelingernes indsatser i driften drejer 

det sig fx om Sports- og kulturcampus, Information Vest, drift af bypark, bo-

ligsociale helhedsplaner, Ellekær, kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven 

osv.). Det er ligeledes helt afgørende, at indsatserne implementeres i tæt 

samarbejde med beboere, civilsamfund, foreninger, lederråd, politi, boligfor-

eninger mv. 

 

Den foreslåede økonomiske ramme udgør i alt brutto 8,6 mio. kr. årligt frem 

til og med 2025. Det foreslås, at indsatserne medfinansieres med ca. 4,6 

mio.kr. årligt fra borgmesterens afdeling, hvilket reducerer den årlige netto-

udgift til ca. 4,0 mio.kr. Der er tale om medfinansiering fra midler som byrå-

det tidligere har bevilget til en række formål og indsatser i de udsatte bolig-

områder (se nedenstående økonomioversigt).  
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Organisering 

Styregruppen for integration og udsatte boligområder har ansvaret for at 

koordinere implementeringen og kan efter behov drøfte omprioritering. Alle 

midler placeres i BA, hvorfra der overføres midler til de enkelte magistratsaf-

delinger til de relevante indsatser. Borgmesterens Afdeling fungerer således 

som tværgående tovholder på tryghedsindsatsen. Der udarbejdes en midt-

vejsstatus efter to år (færdig primo 2024). Da der således peges på konkrete 

indsatser og økonomi, vurderes det ikke, at der er behov for at fremsende en 

ekstra indstilling til byrådet om implementering.  

 

 

 

 

 

Vedlagte baggrundsnotat uddyber de enkelte initiativer, ligesom tryghedska-

taloget fra byrådsbehandlingen kan findes her (bilag 3 og bilag 4). 

 

 

 

 

 

Økonomioversigt, tryghedsinitiativer i Budget 2022-2025

Alle initiativer og finansiering ophører i 2025

2022 2023 2024 2025

Udgifter (1.000 kr)

Byparken og udearealer (BA/MTM) 250       250       250       250       

Trafikale initiativer (vanvidskørsel og civilsamfundssamarbejde) (BA tovholder) 250       250       250       250       

Ungdomsskolen, udvidelse af målgruppe (18-25 år) (MBU) 1.700   1.700   1.700   1.700   

Pædagogisk ledet legeplads (MBU) 600       600       600       600       

Gadeplansindsats (MSB/MBU) 1.200   1.200   1.200   1.200   

Kontaktstedet, udvidet åbningstid (MSB) 1.000   1.000   1.000   1.000   

God løsladelse (MSB) 600       600       600       600       

Sjak og byg version 2.0 (MSB) 1.000   1.000   1.000   1.000   

Spor 215 (MSB) 600       600       600       600       

Lokale indsatser til borgere i øvrige udsatte områder* (BA tovholder) 1.400   1.400   1.400   1.400   

Initiativer i alt 8.600   8.600   8.600   8.600   

Medfinansiering (1.000 kr)

Fra midler til byparken (BA) 250       250       250       250       

Fra midler til trygge uderum (BA) 1.000   1.000   1.000   1.000   

Fra midler til medborgerskabsinitiativer (BA) 500       500       500       500       

Fra midler til forebyggelse (BA) 2.400   2.400   2.400   2.400   

Fra midler til vejprojekt i Gellerup (BA) 400       400       400       400       

Foventet mindreforbrug, reservation til kapitaltilførsel til nedrivning (BA) 130       225       

Medfinansiering i alt 4.550   4.680   4.775   4.550   

Balance til finansiering ved budget 4.050   3.920   3.825   4.050   

*Note: De 1.400 tkr. kan efter beslutning i den tværgående styregruppe for integration og udsatte boligområder suppleres 

op med 0,6 mio.kr. fra de boligsociale midler (MSB). Der er tale om 4 x 150 tkr./år, som hidtil har været anvendt til 

medfinansiering af de boligsociale helhedsplaner, som nu udløber. Det er naturligt, at midlerne prioriteres til bidrag til en 

fortsat kommunal tilstedeværelse i de områder, hvor det måtte være relevant.

https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=d02e0f23-f6fb-41bd-924c-0af7b26eddc4&punktid=ab4a95e9-2d7e-4a8f-b85e-81b45bd1885d

