
1 FLERE I UDDANNELSE 
Uddannelsesgabet skal mindskes. 
Fokus på bl.a.:  
• Forebyggelse og tidlig indsats 
• Dannelse og opbygning af kompetencer 
• Fokus på udsatte børn og unge og helhedstænkning omkring 

familier 
• Tæt samarbejde mellem forældre, dagtilbud, skole, 

udd.institutioner, civilsamfund og boligforeninger 
→ Aarhusmålet: 95% af en ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse  
  
2 FLERE I BESKÆFTIGELSE 
Alle, der kan, skal bidrage til fællesskabet. 
Beskæftigelsen styrkes gennem bl.a.: 
• Tæt virksomhedssamarbejde 
• Fokus på unge, herunder fritidsjob 
• Iværksætteri 
• ”Job først” som tilgang 
• Tæt samarbejde på tværs af sektorer 
→ Aarhusmålet: Andelen af selvforsørgende borgere skal op på 
landsgennemsnittet  
 
3 STYRKET MEDBORGERSKAB 
Det aktive medborgerskab hos beboerne skal ”aktiveres” 
• Bevidsthed om egne ressourcer og styring af eget liv 
• Bidrage til og være en del af fællesskabet 
→ Aarhusmålet: I Aarhus har vi en høj grad af medborgerskab  

 
4 FLERE BOLIGER I DEN BLANDEDE BY 
• Blande ejerformer og byfunktioner 
• Fortætte, bygge nyt, omdanne og renovere 
• Skabe lokalsamfund med attraktive rammer og faciliteter 
• Planlægge og udnytte kvoter 
• Samarbejde ml. kommune, boligforeninger, investorer og 

developere 
→ Budgetmålet: Vi skal sikre en by i social balance  

FÆLLES STRATEGI FOR INDSATSEN I UDSATTE BOLIGOMRÅDER 

Uddrag fra eksisterende politikker og strategier 
Byfokus 
Aarhus skal have social sammenhængskraft  både i boligmassen og for det enkelte menneske. Aarhus udvikler og udvider sig, og 
det er vigtigt at alle er med. 
Styrke sammenhængskraften i det aarhusianske samfund (Integrationspolitikken) 
Aarhus skal have et varieret boligudbud og en blanding af ejerformer og boligstørrelser i alle bydele, så man kan blive i sit 
lokalområde, selvom boligbehovet ændres. Almene boliger sikrer en god bolig til rimelige priser, for lavindkomstfamilier og 
enlige. Almene boliger sikrer også fleksibilitet for borgere der ikke ønsker ejerbolig. 
Aarhus kommune støtter byggeri af almene boliger mhp. at de udgør ca. ¼ af boligmassen (Boligpolitikken) 
Fysiske forandringer der bidrager til at åbne og omdanne udsatte boligområder til attraktive bydele bl.a. ved at tilføre nye 
funktioner og boligformer (Fysiske helhedsplaner for Gellerup/Toveshøj og Viby Syd) 
 
Beboerfokus 
Med fokus på forebyggelse og tidlig indsats, forældreansvar, netværk og relationer, medborgerskab, læring og udvikling, 
sundhed og trivsel samt fællesskaber og inddragelse udvikles personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge (Børn og 
Unge politikken) 
Styrket tværfaglig indsats skal få borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på 
Flere unge skal i uddannelse og i job 
Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job (Beskæftigelsespolitikken) 
Alle aarhusianere skal føle sig som en del af fællesskabet  
Alle kan føle sig trygge (Medborgerskabspolitikken) 
Alle uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske 
værdier (Integrationspolitikken) 
Det giver sociale og demokratiske kompetencer at indgå i en sund sammenhæng med andre, hvor der er mulighed for at tage 
aktivt medansvar for fællesskab og aktiviteter. Styrket foreningsliv i udsatte boligområder, styrket tværgående 
områdesamarbejde (Sport og fritid) 
Kultur skal styrke brobygning, der samler mennesker, interesser og fagområder i fællesskaber, hvor man kan støtte og løfte 
hinanden ud fra forskellige forudsætninger (Kulturpolitikken) 
Der skal skabes lighed i sundhed med fokus på trivsel, bevægelse, rygning, alkohol, mad og måltider (Sundhedspolitikken) 
 
Den almene boligsektor 
1.Tryghed og Trivsel, 2. uddannelse og beskæftigelse, 3. forebyggelse og forældreansvar, 4. Kriminalpræventive indsatser 
(Landsbyggefondens aktuelle tildelingskriterier) 
Almene boligorganisationer skal ”stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt give 
beboerne indflydelse på egne boforhold”. Boligorganisationen skal endvidere drage omsorg for, ”at de almene boligafdelinger er 
økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard” (Almenboligloven) 
Boligorganisationerne bidrager til byens positive udvikling ved at skabe jobs, plads til udsatte borgere, fremme mangfoldighed 
og samarbejde med kommunale forvaltninger til gavn for beboere med behov for støtte. I samarbejde med kommunen følges 
udviklingen i områderne og via helhedsplaner, boligsociale indsatser og fysiske forandringer udvikles de til socialt velfungerende 
områder med en balanceret beboersammensætning. Samtidig styrkes medborgerskabet i samarbejde med beboerdemokratiet. 
(Elementer til en by- og boligpolitik & Aarhus – en mangfoldig by, BL’s 5. kreds) 

VISION: AARHUS SKAL VÆRE EN GOD BY FOR ALLE (AARHUS-FORTÆLLINGEN) 
Uddrag fra visionen 
En by med plads til at 
udfolde sig, hvor alle 
har mulighed for at 
tage ansvar for eget 
liv og udnytte egne 
evner.  
En by, hvor vi i 
fællesskab hjælper 
dem, der har brug for 
det.  
En by, hvor der er 
plads til forskellighed 
og mangfoldighed.  
En by med ambitioner 
om både vækst, 
bæredygtighed og 
sammenhængskraft.  
 by fuld af vilje til 
fornyelse.  
En by, hvor 
medborgerskab er en 
værdi, og hvor vi hele 
tiden gentænker 
mulighederne for at 
leve i og udvikle vores 
by i fællesskab.  
En by, hvor vi sammen 
skaber rammerne for 
det gode liv. 
Vi vil bevare det gode 
bymiljø og den sociale 
sammenhængskraft i 
vores by.  
Vi vil være en god by 
for alle med plads til 
forskellighed, rum til 
udfoldelse og 
åbenhed overfor 
omverdenen.  
Vi vil have en by hvor 
der er plads til alle og 
brug for alle. Det kan 
vi kun gøre sammen – 
alle, der føler sig 
hjemme i Aarhus 

STRATEGIER OG POLITIKKER: AARHUS SKAL HÆNGE SAMMEN 

STRATEGISKE  
INDSATSOMRÅDER 


