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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF i Aarhus Byråd om 
utryghed på Aarhus Ø 
 

 
Dansk Folkeparti ønsker et indblik i arbejdet på Aarhus Ø.  
 
Spørgsmål: 
Der bedes redegøres for status for beredskabsplanen, arbejdsgruppen og 
dens historik, mulige løsninger der drøftes for nuværende og herudover også 
de økonomiske aspekter i forhold til at øge trygheden på Århus Ø. 
 
Svar: 
Det er aftalt mellem de relevante forvaltninger i Aarhus Kommune, at SSP-
samarbejdet fungerer som fælles indgang for henvendelser omkring utryg-
hedsskabende unge i det offentlige rum.  
 
Denne model er afgrænset til adfærd, som er utryghedsskabende. Den gæl-
der således ikke forsommerens episoder med unge, der samles i byens par-
ker, og spiller høj musik. Modellen erstatter heller ikke ordinære regler ift. an-
meldelse og underretning. Den inkluderer således ikke situationer med van-
vidskørsel. Her skal der tages kontakt til politiet. 
 
SSP-koordinationsgruppen, som er et mødeforum mellem Østjyllands Politi, 
MSB og MBU med de ansvarlige fagchefer, vil herefter foretage en afdækning 
og faglig vurdering af indholdselementerne i henvendelsen og sætte holdet 
med de aktører, som tilsammen har de handlemuligheder som kræves for at 
iværksætte en tværgående løsningsmodel.  
 
Derudover blev der tilbage i 2020 nedsat en koordineringsgruppe på tværs af 
MTM, MKB, MSB, MBA, MBU og Østjyllands Politi om et tværgående samar-
bejde. Koordineringsgruppen har igen i år øje for udviklingen på Aarhus Ø og 
mødes ved behov. Gruppen bruges til at koordinere og informere om arbejdet 
på tværs samt iværksætte eventuelle forebyggende tiltag.  
 
MKB oplyser, at såfremt det ikke kan nås at få ordningen med tryghedsvagter 
på plads i år, er de indstillet på at finansiere vagter ved FTL-havnen ud fra 
havnens behov. Vagtordningen er en midlertidig foranstaltning, og det er for-
udsat, at der fra næste år enten er tryghedsvagter, eller at håndteringen af uro 
overgår til en normal håndtering af uro i det offentlige rum. 
 
Aarhus skal være en god by for alle – og ambitionen er, at Aarhus på samme 
tid skal have et byrum med højt til loftet, kulturelle aktiviteter, plads til ophold 
og samvær under hensyntagen til den omkringliggende beboelse. Dette gæl-
der også Aarhus Ø, som er en del af midtbyen, hvor man i større grad oplever 
støj, større aktivitetsniveau og forsamlinger af unge. 
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Østjyllands Politi trækker løbende data på aktiviteten i området. Det er ind-
trykket, at der i anmeldelsesbilledet ikke er noget, der indikerer særlig aktivitet 
på kriminalitetsområdet på Aarhus Ø. Det er derfor en udfordring helt at kunne 
fjerne udfordringerne set i lyset af, at der ofte ikke er tale om kriminalitet.  
 
Sidste efterår havde vi en meget positiv opfølgning og evaluering i forhold til 
uroen i sommeren ’21 med en repræsentant fra Fællesrådet på Aarhus Ø og 
de bynære havnearealer, hvor bl.a. Østjyllands Politi og Gadeplan fik meget 
ros for en forebyggende og hurtig indsats. 
 
På sidste møde i Programstyregruppen for Tryg i Aarhus den 7. april 2022 
blev der opfordret til at den fremtidige håndtering af Aarhus Ø skal drøftes i 
Magistraten. 
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