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Svar på 10-dages forespørgsel fra Nye Borgerlige om integrati-
onsprojekter- og indsatser 
 
 
Spørgsmål 
Ny Borgerlige ved Henrik Arens har spurgt til: 
 

 Hvor mange forskellige integrations projekter og indsatser har vi i 
Aarhus Kommune?  

 Jeg vil gerne havde en oversigt hvor nedenstående indgår:  
 Ansvarlig magistratsafdeling.  
 Kort beskrivelse af projektet.  
 Økonomien bag projektet.  
 Hvilken periode løber projektet, hvis det ikke er en permanent ind-

sats? 
 Hvilke videnskabelige evidens- og fagvurderinger ligger bag de 

enkle projekter? Evt. evalueringer.  
 Er der belæg for at det virker, set i forhold til indsatsen?  
 Er det gode businesscases bag?  
 Hvor mange årsværk bruges på integrationsområdet i Aarhus, og 

hvordan har udviklingen været de seneste 5 år. 
 
Svar 
 
Nye Borgerliges spørger til en længere række oplysninger om ”integrations-
projekter og indsatser”. Der spørges bredt til permanente såvel som midlerti-
dige indsatser, og der spørges på tværs af kommunens seks magistratsaf-
delinger. Herudover efterspørges antal årsværk til ”integrationsområdet” de 
seneste 5 år.  
 
Det ligger udenfor rammerne af en 10-dages forespørgsel at iværksætte et 
sådant arbejde. Retningslinjerne for 10-dages forespørgsler indebærer såle-
des at en forespørgsel som udgangspunkt skal kunne besvares indenfor en 
tidsramme på ca. 30 timer. Det indgår også i retningslinjerne, at forespørgs-
ler i dialog kan forsøges begrænset, så de kan besvares inden for rammen. 
 
Borgmesterens afdeling har kontaktet Nye Borgerlige v. Henrik Arens inden-
for besvarelsesfristen for at tilbyde en dialog om emnet og mulighederne for 
at få et mere præcist afgrænset indblik.  
 
Hvis Nye Borgerlige kan angive nogle helt specifikke indsatser eller projek-
ter, som umiddelbart lader sig afgrænse ift. målgruppe og formål (Det kunne 
eksempelvis være modtagelse af nyankomne flygtninge eller busordningen 
som Nye Borgerlige nævner i forespørgslens motivation) foreslås det, at fo-
respørgslen forsøges afgrænset og besvaret konkret på denne måde i dialog 
med den relevante magistratsafdeling. 
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Alternativt kan Nye Borgerlige stille beslutningsforslag i byrådet om, at det 
ønskede overblik/kortlægningen udarbejdes. Herefter kan byrådet tage stil-
ling til forslaget.  
 
 

Jacob Bundsgaard,  
borgmester  

              /  
Martin Østergaard Christensen,  
stadsdirektør 

 
  
 
  
 
 


