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Notat 

 

 

Til Byrådet  

 

 

Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra EL om bande-

krigen i Aarhus til borgmesteren 

 

Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Magistratsafde-

lingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen 

for Børn og Unge samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borger-

service.  

 

Bidrag fra Børn og Unge samt Sociale Forhold og Beskæftigelse er 

udarbejdet i fællesskab og indsat nedenfor.  

 

Spørgsmål 1) I Enhedslisten mener vi, kampen om hash-

markedet er en stor del af konflikten. 

Hvad er det borgmesterens opfattelse, banderne slås om? 

 

Besvarelse fra BA 

Østjyllands Politi har oplyst, at bandekonflikten hovedsageligt 

skyldes, at banden Loyal to Familia (”LTF”) forsøger at etablere en 

lokalafdeling (et ”chapter”) i Aarhus, hvor de i forvejen bliver støt-

tet af en mindre lokal gruppe.  

 

Det er borgmesterens opfattelse at konflikten omhandler kriminelle 

aktiviteter generelt, herunder handlen med hash og hårde stoffer.  

 

Spørgsmål 2) Borgere og foreninger i Aarhus Vest har ar-

rangeret demonstrationer og meget mere for at styrke 

sammenholdet i lokalområderne og tage afstand fra bande-

volden. 

På hvilken måde har Aarhus kommune hjulpet til og støttet 

op om disse initiativer? 

 

Besvarelse fra BA 

Borgmesteren synes det er glædeligt, at lokalsamfundet aktivt 

tager afstand fra bandevolden. Det kan oplyses, at Borgmesteren 

var inviteret med til demonstration den 16. juni 2017, men på 

grund af allerede fastlagte aftaler ikke havde mulighed for at del-

tage.  
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Besvarelse fra MBU & MSB 

Det har været en lokal gruppe af beboere, som har haft såvel initi-

ativ til og planlægning af demonstrationer mod bandevolden i Aar-

hus Vest.  

 

Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse har en løbende 

tæt dialog med de positive lokale kræfter i blandt andet civilsam-

fundets beredskab.  

Såvel ledelse som medarbejdere fra Aarhus Kommune og Østjyl-

lands Politi har derudover deltaget på lokale møder med det bolig-

sociale fællessekretariat og afdelingsledelserne, hvor man har la-

vet en forventningsafstemning, aftalt kommunikation og drøftet 

forskellige handlemuligheder for de forskellige parter. Aarhus 

Kommunes medarbejdere er ligeledes tilstede og tilgængelige i 

området.  

 

Der har været en dialog og koordinering forud for demonstratio-

nerne og Gadeplan Aarhus var til stede under demonstrationerne i 

et forebyggende øjemed. Dette i form af bl.a. dialog med de unge 

under og efter demonstrationerne. 

 

Besvarelse fra MKB 

Kultur og Borgerservice har ikke været informeret om eller invol-

veret i de pågældende konkrete initiativer.  

 

Generelt set understøtter Kultur og Borgerservice foreningslivet, 

fællesskaber og medborgerskab i de udsatte boligområder. Her 

arbejder Kultur og Borgerservice med medborgerskab i bred for-

stand. Vi arbejder således med grupper af borgere, som samles i 

et fællesskab, og vi arbejder med at understøtte civilsamfundet og 

medborgerskabet i områderne. Det foregår i samarbejde med de 

boligsociale indsatser i områderne og de syv lokale lederråd. Vi 

arbejder med at understøtte foreninger med henblik på bæredygtig 

foreningsdrift og på at tage ansvar for og selv iværksætte egne 

aktiviteter for områdets borgere.   

 

Derudover understøtter Kultur og Borgerservice via bibliotekerne i 

Hasle og Gellerup en lang række lokale aktiviteter i de pågældende 

udsatte boligområder. Udover traditionelle biblioteksaktiviteter 

gælder det både aktiviteter og stillen faciliteter til rådighed, der 

har til formål at styrke medborgerskabet, sociale fællesskaber, 
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læring og kulturelle oplevelser og dermed en bred understøttelse 

af civilsamfundet. Også på dette område sker det i samarbejde 

med de boligsociale indsatser og lokale lederråd. 

 

Spørgsmål 3) Hvilken kontakt har borgmesteren haft til de 

lokale beboere, herunder beboerdemokrater? 

Har der været møder med dem eller er der planer om så-

danne? 

 

Besvarelse fra BA 

Borgmesteren følger udviklingen tæt og er løbende i kontakt med 

lokale kræfter.  

 

Spørgsmål 4) Det er Enhedslistens opfattelse at banderne 

slår sig ned i de socialt belastede boligområder, fordi det er 

lettere at hverve nye medlemmer der end andre steder i 

byen. 

Hvad gør Aarhus kommune for at hjælpe forældre, der har 

en bekymring om at deres børn hænger med bander? 

 

Besvarelse fra MBU & MSB 

Der er en løbende tæt dialog mellem Børn og Unge, Sociale For-

hold og Beskæftigelse, Østjyllands Politi og de lokale samarbejds-

partnere. 

 

Aarhus Kommunes skoler og fritids- og ungdomsskoleområde 

er i hverdagen i tæt kontakt til lokalområdernes børn, unge og 

forældre. Her er det tætte forældresamarbejde fundamentet i for-

hold til at styrke børnenes og de unges trivsel, adfærd og færden. 

Dermed har forældrene altid mulighed for dialog og sparring ved 

bekymring.  

Udviklingen i konflikten følges sommeren over og ved behov vil 

frontpersonale blive understøttet i dialogen med forældre ved sko-

lernes start. 

 

Ved særlig bekymring for at børn og unge er på vej til eller begår 

kriminalitet yder Aarhus kommune altid råd og vejledning til 

forældre i regi af Socialforvaltningens Ungerådgivning.  

 

Det vil altid være en individuel vurdering hvad der ligger bag en 

sådan bekymring. I mange tilfælde kan en bekymring håndteres af 
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forældrene med den rette råd og vejledning. I andre tilfælde kan 

der være behov for en foranstaltning.  

 

Ved behov (eksempelvis hvis Socialforvaltningen modtager en un-

derretning om bekymring for en ung) arrangeres en bekymrings-

samtale hvor Østjyllands Politi og Socialforvaltningen sammen 

tager en dialog med den pågældende ung og dennes forældre. Her 

taler man blandt andet om, hvorfor man er bekymret, hvilke risici 

man ser og hvilke alternativer der er tilstede.  

 

De unge, som vurderes at være i størst risiko for rekruttering er i 

tæt kontakt med Aarhus Kommune og der er en løbende vurdering 

af om det er de rigtige foranstaltninger som er iværksat.  

 

Ungdomscentrets og fritids- og ungdomsskoleområdets gade-

planmedarbejdere er løbende på gaden og arbejder både med 

såvel unge over, som under 18 år, og bekymrede forældre i lokal-

områderne.  

 

Spørgsmål 5) Hvad gør man for at give de unge i målgrup-

pen for hvervning et mere meningsfyldt alternativ så som 

fritidsjob eller foreningsaktivitet?  

 

Besvarelse fra MBU & MSB 

Hver sommer planlægger fritids- og ungdomsskoleområdet en 

bred vifte af sommeraktiviteter på tværs Aarhus målrettet alle 

børn og unge (fx Sol og sommer i Gellerup og Vanduge i Dyngby). 

Dette giver nogle unikke muligheder for at børn og unge kan blive 

præsenteret for nye positive fællesskaber som ikke kun er i deres 

lokalområde. Derudover laves der målrettede aktiviteter for de 

børn og unge der er en særlig bekymring for. Dette i form af speci-

fikke aktiviteter med fokus på brobygning til klubtilbud og for-

eningslivet, opstart af fritidsjob såvel som introduktion til fælles-

skaber på tværs af byen.   

 

Lokalt findes Spor 215 i Bispehaven. Spor 215 er et vejlednings- 

og rådgivningsmiljø, der er med til at motivere de unge i retning 

væk fra kriminalitet og hen imod en tilværelse med uddannelse og 

beskæftigelse. Den overordnede målsætning med Spor215 er at 

skabe ro og orden gennem en målrettet koordineret indsats på 

tværs af kommune, politi og boligforening. Spor 215 har tidligere 
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år holdt sommerferielukket men holder åbent i sommerferien 

2017. 

 

Kontaktstedet er et værested for unge i Gellerup, hvor der tilby-

des alternativer til at være på gaden. Hver torsdag kl. 10-15 er der 

med inspiration fra Spor 215 etableret et råd og vejledningsmiljø 

med fokus på arbejde og uddannelse. Kontaktstedet har over 

sommeren en udvidet åbningstid således der er åbent alle syv da-

ge. 

 

Foruden de almene uddannelses- og beskæftigelsesindsatser på 

tværs af byen laves der en række specifikke forebyggende beskæf-

tigelsesindsatser for udsatte unge fra udsatte boligområder. Ek-

sempelvis lommepenge og fritidsjobindsats, fremskudt job- 

og uddannelsesvejledning, fremskudte virksomhedskonsu-

lenter og job- og uddannelsesindsatser i forbindelse med byg-

ge- og renoverings projekter. Alle indsatserne har som mål, at 

hjælpe udsatte unge mellem 15 og 30 år fra boligområderne i 

gang med uddannelse eller beskæftigelse.  

 

Besvarelse fra MKB 

I alle de udsatte boligområder arbejder Kultur og Borgerservices 

foreningskonsulenter med at styrke foreningslivet og øge for-

eningsdeltagelsen. Det foregår i samarbejde med de boligsociale 

indsatser og gennem de lokale lederråd. Særligt i Bispehaven og i 

Gellerup arbejder foreningskonsulenterne tæt sammen med den 

boligsociale indsats om udvikling af områdets foreningsliv, således 

at børn og unge kan engagere sig i meningsfulde og sunde fælles-

skaber.  

 

I Kultur og Borgerservices samarbejde med de lokale lederråd og 

de boligsociale indsatser er der bl.a.  også fokus på ikke-

konstruktive gruppedannelser og aktiviteter i lokalområderne.  

 

I områderne Gellerup, Tilst og Bispehaven har foreningskonsulen-

terne i samarbejde med de boligsociale indsatser iværksat initiati-

vet ForeningsMentor. ForeningsMentor støtter og vejleder de børn 

og unge, som har brug for hjælp til at finde ind i foreningslivet ved 

at give dem en personlig mentor. Den frivillige mentor hjælper 

både børnene og forældrene med det indledende i forbindelse med 

opstart i en forening, med at komme afsted til aktiviteten og med 

at fortsætte i aktiviteten. Foreningsmentorerne taler ligeledes med 
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forældrene om, hvordan de kan støtte deres barn i en aktiv fritid, 

hvilken værdi et aktivt fritidsliv har for deres børn, og hvilke for-

ventninger foreningerne har til deres involvering. Denne indsats 

betyder at flere børn og unge i de udsatte bydele kommer i gang 

med en fritidsaktivitet, men også at forældrene selv næste gang 

kan tage ansvaret for tilmelding af søskende til foreningsaktivite-

ter. 

 

Derudover iværksætter Kultur og Borgerservice hvert år gratis 

ferieaktiviteter i Globus1 i Gellerup i vinter- og efterårsferien. I 

forbindelse med sommerferien understøtter Kultur og Borgerser-

vice ca. 80 gratis sommerferieaktiviteter for børn i hele kommu-

nen. Nogle af disse aktiviteter foregår i de udsatte boligområder og 

er iværksat af lokale foreninger eller boligsociale indsatser. Tilsva-

rende er bibliotekerne også arrangører og medarrangører af en 

række særlige ferieaktiviteter. 

 

Bibliotekerne giver desuden mulighed for studiefaciliteter og lek-

tiehjælp. Frem til udgangen af juni 2017 har der også været et 

samarbejde med MSB om jobformidling og uddannelsesrådgivning.  

 

På Hasle og Gellerup kan Folkeinformation endvidere hjælpe med – 

på dansk, tyrkisk, arabisk og somali – gratis og anonym vejledning 

til mødet med det offentlige og dermed også fungere som en bor-

gervejviser. Folkeinformation modtager henvendelser fra borgere 

fra hele Aarhus Kommune. 

  

Spørgsmål 6) Er der sat ekstra opsøgende socialarbejdere 

ind i sommerperioden eller på anden måde tænkt forebyg-

gende for at skolernes sommerferie ikke skal gøre hverv-

ningen lettere? 

 

Besvarelse fra MBU & MSB  

Ungdomscentrets og fritids- og ungdomsskoleområdets gade-

planmedarbejdere er løbende på gaden hele sommeren og ar-

bejder både med såvel unge over som under 18 år og bekymrede 

forældre generelt. Der kan være tale om unge, som er en del af 

konflikten, randgrupper og unge i periferien, som man ikke ønsker 

bliver part i konflikten. Gadeplansmedarbejderne i Børn og Unge 

har desuden en særlig rolle med at brobygge til området alminde-

lige fritidstilbud. Gadeplan arbejder med en samlet koordineret 

indsats på tværs af de udsatte boligområder.  
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Gadeplansmedarbejderne er i de lokalområder hvor der vurderes 

størst behov og hen over sommeren sker en løbende prioritering 

på ugentlig basis. Der er således ikke ansat ekstra opsøgende ga-

deplansmedarbejdere, men en tydelig prioritering af deres tilste-

deværelse og indsats efter hvor der er behov og hvor en indsats 

giver størst udbytte. Gadeplansmedarbejderne har således en ty-

delig tilstedeværelse i de udsatte bydele hvor mulig hvervning 

vurderes, at være størst på tværs af Aarhus Kommune – herunder 

også med fokus på vestbyen. 

 

UC Gadeplan tilbyder ekstraordinært samvær (aktivitet) med fokus 

på at modarbejde blandt andet hvervning. Dette sker både på in-

divid- som gruppeniveau. Derudover er gadeplansmedarbejderne i 

dialog med mange familier som ønsker råd, vejledning, guidning 

eller bare en samtalepartner omkring deres bekymringer for deres 

unge.  

 

Gadeplansmedarbejderne suppleres blandt andet af en sommer-

bus i Børn og Unge som med afsæt i den matrikelløse klubarbejds-

form igangsætter aktiviteter og tilbud i de lokalområder hvor der 

vurderes behov. Sommerbussen vil således også være til stede i 

Vestbyen hen over sommeren. Ligeledes er der i regi af Fritid og 

Ungdomsskoleområdet iværksat en lang række aktiviter i sommer-

ferien.  

 

Der udover er der som tidligere nævnt åbent i Spor 215 i den al-

mindelige åbningstid og alle ugens dage i Kontaktstedet hele 

sommeren.   

 

Som supplement hertil kan det oplyses, at den samlede bydæk-

kende indsats koordineres tæt mellem Østjyllands Politi, Sociale 

Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge i regi af sommerbe-

redskabet.  

 

Omdrejningspunktet for koordineringen lokalt er det lokale be-

redskab bestående af de lokale ledelser fra Børn og Unge (FU), 

Socialforvaltningen (Ungerådgivningen), Ungdomscentret (UC Ga-

deplan) og Politiet i Aarhus Vest. Beredskabet følger situationen 

nøje. De er løbende i kontakt med det formål at sikre de nødven-

dige justeringer i indsats. 
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Aarhus Kommune har fokus på, at unge under 18 år ikke tiltræk-

kes af urolighederne og derved enten risikerer at komme i vejen 

for politiets indsats, eller bringer sig selv i en situation, som kan 

være helt uoverskuelig. Afsættet for indsatsen overfor unge under 

18 år håndteres indenfor den eksisterende indsats med alle rele-

vante aktører. Der er her særligt fokus på udfordringer omkring 

rekruttering. Her er §115-møderne en hjørnesten for arbejdet. 

 

 

Spørgsmål 7) Politiet har indført visitationszoner i dele af 

Aarhus Vest for at komme banderne til livs.  

Det er selvfølgelig positivt at politiet tager situationen al-

vorligt, men samtidig bekymrende at det sker på bekostning 

af den almene beboers retssikkerhed.  

Er borgmesteren enig med Østjyllands politi i at det er nød-

vendigt at visitere folk, man ikke har en konkret mistanke 

imod, og har borgmesteren været i dialog med Østjyllands 

politi om oprettelsen af visitationszoner i Aarhus? 

 

Besvarelse fra BA 

Borgmesteren har tillid til, at Østjyllands Politi bruger de nødven-

dige redskaber til at stoppe den aktuelle bandekonflikt. Visitations-

zoner samt zoneforbud er redskaber hertil, og er midlertidige for-

anstaltninger, der har til formål at skabe øget tryghed for områ-

dets beboer, samt indskrænke handlemulighederne og friheden for 

forhærdede bandekriminelle.  

 

Der er løbende dialog om politiets og kommunens indsatser. 

 

 

 Med venlig hilsen  

Jacob Bundsgaard   

Borgmester   

 /  

  Niels Højberg 

  Stadsdirektør 

 

 

 
 

 


