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Baggrundsnotat: Forslag til prioritering af indsatser og 
økonomisk ramme til tryghedsindsatser i udsatte boligom-
råder 
 
Indledning 

I nedenstående uddybes de forslag, som der foreslås afsat midler til i perio-

den 2022-2025. 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 ind-

satser i tryghedskataloget, hvorfor der er forsøgt at pege på de vigtigste ind-

satser, som kan indgå i en helhedsindsats, hvor de enkelte initiativer under-

støtter 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). Såfremt den tværgående Sty-

regruppe for integration og udsatte boligområder træffer beslutning herom, 

kan der herudover suppleres med 600.000 kr./år fra boligsociale midler 

(MSB) til ”Lokale indsatser i andre boligområder” (forslag 5 herunder).  

 

Forslag til prioritering af indsatser 

De foreslåede indsatser dækker i udgangspunktet både Gellerup-Toveshøj 

og Bispehaven, medmindre andet er angivet. Alle årlige beløb er sat til at ud-

løbe i 2025.  

 
1. Tryg fysisk indretning og renholdelse af uderum: 

- Styrket involvering af civilsamfundet i renholdelsen: Der afsættes 

250.000 kr. om året hertil med særlig fokus på at involvere lokale 

borgere og foreninger (begivenheder, kampagner, koordinatorfunk-

tion) i at skabe lokalt ejerskab og ansvar ift. at holde udearealerne 

rene og pæne.  

 

2. Styrket tryghed i trafikken: 

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, 

som arbejder med forslag til at øge trygheden i trafikken. Der 
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afsættes et årligt beløb på 250.000 kr. til implementering af rele-

vante initiativer. Det vurderes, at der er særligt behov for at involvere 

civilsamfundet med henblik på at få skabt en nultolerance-kultur over 

for hasarderet kørsel.  

 

3. Styrkede fritidstilbud til børn og uge 

- Udvidelse af målgruppen i Ungdomsskolen til unge mellem 18 og 25 

år: Der afsættes 1.700.000 kr. om året til udvidelse af målgruppen i 

Ungdomsskolen til også at inkludere tilbud til unge mellem 18-25 år.  
- Pædagogisk ledet legeplads ved Bispehaven: Der afsættes 600.000 

kr. om året til at styrke bemandingen til en pædagogisk ledet lege-

plads i/nær området – evt. med mulighed for at brede erfaringer ud 

til andre legepladser.  
- Styrkelse af gadeplansindsatsen: Der afsættes 1.200.000 kr. om 

året til styrkelse af gadeplansindsatsen med to medarbejdere foran-

kret i MBU og MSB. Dette vil kunne støtte op om flere af de be-

skrevne forslag samt give en øget tilstedeværelse af professionelle 

”efter lukketid”. 
 

4. Styrkede kriminalpræventive tiltag: 

- Udvidet åbningstid i Kontaktstedet: Der afsættes 1.000.000 kr. om 

året til to halvtidsstillinger til udvidelse af åbningstiderne i Kontakt-

stedet i Gellerup.  

- God løsladelse: Der afsættes 600.000 kr. om året til opprioritering af 

indsatsen ”God løsladelse” med en fremskudt beskæftigelsesmedar-

bejder til styrkelse af den udgående funktion. 

- Sjak og Byg version 2.0: Der afsættes 1.000.000 kr. om året til fast-

holdelse og videreudvikling af et tæt samarbejde imellem lokale ak-

tører og Aarhus Kommune omkring et beskæftigelsesrettet tilbud 

overfor målgruppen af udsatte og / eller kriminalitetstruede unge i lo-

kalområdet. Gentænkningen af et sådan tilbud indenfor denne øko-

nomiske ramme vil betyde en nedskalering i forhold til det nuvæ-

rende tilbud, som er puljefinansieret frem til årsskiftet 2021/2022. 

Som følge heraf vil MSB og lokale aktører samarbejde omkring en 

gentænkning af tilbuddet for at sikre størst mulig effekt for den af-

satte ramme – hvor tilbuddet tænkes tydeligere ind i beskæftigelses-

lovgivningens rammer og muligheder. Tilbuddet tænkes samtidig i 

sammenhæng med den boligsociale helhedsplan og understøttes af 

den fremskudte beskæftigelsesindsats i lokalområdet. 

- Spor 215: Spor 215 er en fremskudt kriminalpræventiv indsats mål-

rettet uroskabende unge i Bispehaven. Der afsættes 600.000 kr. om 

året til iværksættelse af en tværgående, opsøgende og udgående 

myndigheds- og udførerindsats i Gellerup-Toveshøj. Herunder for-

ventning om større sagstal med stor kompleksitet og tyngde og tilhø-

rende stigning i foranstaltninger og højere serviceniveau i forbin-

delse med, at indsatsen åbner overfor en større målgruppe med 
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større kompleksitet end hidtil. Hertil kan komme udgifter til evt. gen-

husning i Gellerup.  

 
5. Appendiks: Andre udsatte boligområder 

- Lokale indsatser for borgere i øvrige udsatte boligområder: I en 

række boligområder vil de boligsociale helhedsplaner udløbe bl.a. 

som konsekvens af Folketingets besparelser i Landsbyggefondens 

ramme til de boligsociale indsatser. Der afsættes årligt 1.400.000 kr. 

til kommunal tilstedeværelse (fx til en kommunal nøglemedarbejder 

eller fremskudt indsats) i de områder, hvor det vurderes relevant, 

som kan indgå i partnerskab med et bidrag fra boligforeningerne. 

Det skal særligt bemærkes, at der ikke på forhånd er taget stilling til, 

hvor mange og hvilke områder der evt. har behov for en indsats og 

hvor længe. Ligesom der ikke er taget stilling til, hvad indsatsen kon-

kret skal bestå af. Dette skal fastlægges i samarbejde og dialog med 

boligforeningerne og andre relevante interessenter. 
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Økonomioversigt, tryghedsinitiativer i Budget 2022-2025 
Alle initiativer og finansiering og ophører i 2025 

 2022 2023 2024 2025 
Udgifter (1.000 kr.)     

Byparken og udearealer (BA/MTM) 250 250 250 250 
Trafikale initiativer (vanvidskørsel og ci-
vilsamfundsarbejde) (BA tovholder) 

250 250 250 250 

Ungdomsskolen, udvidelse af mål-

gruppe (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 ud-
satte 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 
Forventet 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 boligsoci-
ale 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. 

 


