
En alarmerende nedprioritering af det kriminalpræventive og 

forebyggende arbejde! 

Bestyrelsen i UngiAarhus VEST ser med stor alvor på de gennemgribende besparelser, der er lagt 

op til på ledelse i UngiAarhus. Det er en illusion at tro, at disse besparelser ikke får vidtrækkende 

konsekvenser for det kriminalpræventive og forebyggende arbejde med de større børn og unge i 

Aarhus Kommune – særligt i de udsatte boligområder.  

 

Bestyrelsen i UngiAarhus VEST har følgende bemærkninger til det fremsendte sparekatalog fra Børn og 

Unge for 2023-2026. Bestyrelsens høringssvar er inddelt i 2 afsnit: 1. Bemærkninger til spareforslagene 

(side 1-4) og 2. Yderligere bemærkninger (side 4-5).    

 

1. Bemærkninger til spareforslagene: 

Spareforslag 26 - Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus 

Ledelseskapacitet i de udsatte boligområder: 

Med en besparelse på 12 mio. kr. på ledelse i UngiAarhus vil samarbejdet i de udsatte boligområder blive 

markant udfordret. For hvem i Børn og Unge skal så samarbejde med politi, socialforvaltning, opsøgende 

gadeplansmedarbejdere, civilsamfund, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner, forældre 

og de boligsociale helhedsplaner om at iværksætte, lede, koordinere og drifte de forebyggende-, 

kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser for børn og unge i fritiden? 

 
I de udsatte boligområder er den agile og fleksible lovgivning i ungdomsskolen et værdifuldt bidrag til 
fritiden - særligt når det gælder forebyggelse af kriminalitet, mistrivsel og risikoadfærd blandt områdernes 
børn og unge. Her spænder arbejdet over hele forebyggelsesfeltet fra kultur- og demokratiudviklende 
aktiviteter til specialpædagogik og særlige indsatser på individniveau. Her insisteres der på at bevare og 
udvikle normalitetsbegrebet blandt børn og unge, når parallelsamfundskræfter, gadelivet og 
bandegrupperinger trækker i den forkerte retning. Muligheden for en hurtig etablering og kontinuerlig drift 
af klub- og ungdomsskoleindsatser såsom lektiecaféer, fritidsjob, fodboldskoler, ferie- og 
weekendaktiviteter, oplevelsesture, ungdomsskolehold i rap, e-sport, makerspace, dans, keramik, yoga 
m.fl. er et stærkt og uundværligt kriminalpræventivt redskab, når der skal skabes ro, regelmæssighed og 
tryghed i områderne. Dette gælder både om eftermiddagen, aftenen, i weekender og ferier.   
 
Fritidscenterledernes og ungdomsskolekoordinatorernes netværk samt kendskab til målgruppen, 
forældrene og lokalområderne er sammen med agiliteten i ungdomsskoleloven et helt centralt 
omdrejningspunkt i ledelsen og koordineringen af de forebyggende indsatser. Hvorfor fritidscenterledere 
og ungdomsskolekoordinatorer i UngiAarhus naturligt varetager den centrale rolle i den daglige drift af 
klubberne og ungdomsskolen og i forbindelse med det boligsociale samarbejde, beredskabsindsatser 
(herunder den tætte kontakt til Østjyllands Politi, MSB, Gadeplan og boligorganisationerne), lederråd, 
understøttelse af det frivillige foreningsliv og folkeoplysningen (bl.a. gennem get2sport Aarhus samarbejdet 
samt udlån af matrikler og faciliteter til spejder- idræts- og kulturforeninger), mobilisering af civilsamfundet 
som en aktiv del af områdeudviklingen (f.eks. via Samvirket og det civile beredskab i Gellerup-



Toveshøj). Disse mangeartede og yderst komplekse opgaver kræver ledelseskapacitet i form af synlig og 
nærværende ledelse med overblik, et økonomisk råderum, handlekompetence og tempo.  
 
Bestyrelsen i UngiAarhus VEST finder det alarmende, hvis en besparelse på ledelse i UngiAarhus rammer 
de udsatte boligområder. En besparelse på ledelse her vil ydermere få store konsekvenser for en lang 
række tætte kriminalpræventive samarbejdspartnere, når et af samfundets vilde problemer bliver til 
konkrete udfordringer, der skal håndteres her og nu. 
 

Realiseringen af den fritidspædagogiske vision: 

Realiseringen af den fritidspædagogiske vision i UngiAarhus - herunder implementeringen af de 19 

handlinger fra handlingskataloget - er en stor og omfattende opgave, som kræver ledelseskapacitet i hele 

organisationen – både lokalt og på tværs af UngiAarhus. Der er bl.a. tale om faglig og personalemæssig 

ledelse, prioritering af økonomi, ledelse af indsatser og partnerskaber med andre forvaltninger og eksterne 

samarbejdspartnere, implementering af en faglig nyorientering, systematisk indsamling af data, evaluering 

og opfølgning på progression, tæt koordinering på tværs af distrikterne. Det er en stor ledelsesopgave og 

balance at skulle realisere en så ambitiøs byrådsbesluttet vision og samtidig skabe tid og ressourcer til den 

daglige drift. En daglig drift der i forvejen kalder på mere ledelsestid jf. den analyse af ledelsesstrukturen, 

der er omtalt i spareforslag 26. 

Bestyrelsen i UngiAarhus VEST kan slet ikke se sammenhængen mellem en så omfattende besparelse på 

ledelse og de politiske ambitioner om at realisere den fritidspædagogiske vision. Vi finder det urealistisk, 

at UngiAarhus skulle være i stand til at realisere visionen og handlekataloget med næsten halvdelen af 

ledelseskapaciteten sparret væk. 

 

Ungdomsskolen: 

Det bekymrer bestyrelsen i UngiAarhus VEST, at der i de fremlagte modeller for en fremtidig 

ledelsesstruktur i UngiAarhus slet ikke tages højde for den store og komplekse ledelsesopgave, der ligger i 

ungdomsskolen. En opgave som i distrikterne VEST og ØST varetages af tre ungdomsskolekoordinatorer, og 

som bl.a. består i at rekruttere og fastholde de unge, udvikle indsatser og aktiviteter med 

samarbejdspartnere (skoler, ungdomsuddannelser, foreningsliv, erhvervsliv, kulturinstitutioner, boligsociale 

helhedsplaner, NGO´er, musikskoler, idrætsorganisationer m.fl.), kommunikere med unge og forældre, 

sætte rammer og retning for ungdomsskolens udvikling, løbende ansætte og aflønne næsten 

100 timelønnede undervisere, evaluere undervisningen, at finde, etablere og justere undervisningslokaler 

og autentiske undervisningsmiljøer der passer til de unges skiftende behov og ønsker for en attraktiv fritid, 

at være synlige og tilgængelige for de unge på distrikternes folkeskoler – og meget mere. Der er tale om 

uundværlig ledelse meget tæt på kerneopgaven. 

Ungdomsskolen i UngiAarhus VEST og ØST består på nuværende tidspunkt af 120 ungdomsskolehold med 

ca. 2.000 tilmeldinger fra hele kommunen – heraf 17 ungdomsskolehold på Gellerup Højskole med ca. 200 

tilmeldinger. Der er tale om et bredt og mangfoldigt fritidstilbud, hvor de unges stigende mistrivsel i den 

grad adresseres og forebygges gennem ungdomsskolens mange interessebaserede fællesskaber.  

Bestyrelsen i UngiAarhus VEST er meget bekymret for, hvor besparelserne på ledelse efterlader 

ungdomsskolen. Ungdomsskolen er et af Aarhus Kommunes mest fleksible redskaber til at forebygge 

kriminalitet og mistrivsel og bør derfor målrettet prioriteres som sådan. 



 Analyse af Børn og Unges samlede organisering: 

I spareforslag 26 fremgår det, at den endelige beslutning om en ny organisering af UngiAarhus afventer en 

evaluering og analyse af Børn og Unges samlede organisering (spareforslag 54) med henblik på at sikre en 

organisatorisk sammenhæng mellem UngiAarhus og Børn og Unges øvrige organisation. Denne evaluering 

og analyse forventes gennemført i første halvdel af 2023, hvor der også vil ligge høring og en 

byrådsbeslutning. 

På den baggrund foreslår bestyrelsen i UngiAarhus VEST, at besparelsen i spareforslag 26 placeres 

centralt i Børn og Unge frem til evalueringen og analysen af Børn og Unges samlede organisering er 

udarbejdet - og ud fra resultatet af evalueringen og analysen vurderes det, hvor en eventuel besparelse 

på ledelse i UngiAarhus skal findes. 

 

Spareforslag 27 - Reduktion i serviceniveau i UngiAarhus som følge af ny tildelingsmodel 

Bestyrelsen anerkender behovet for en ny tildelingsmodel i UngiAarhus. Vi vil dog meget gerne gøre 

opmærksom på, at der er store forskelle i opgaverne og omfanget af samarbejdsflader i de forskellige 

lokalområder. I udsatte boligområder som f.eks. Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Langkærparken er der 

mange kriminalpræventive opgaver og mødefora, tætte samarbejdspartnere (helhedsplaner, boligforening, 

socialforvaltningen, det frivillige foreningsliv, Gadeplan, lokalpolitiet, BA m.fl.), som kalder på ekstra 

ressourcer og medarbejdere. Samtidig er der store fritidscentre i ressourcestærke lokalområder som f.eks. 

Åby-Åbyhøj med over 620 indmeldte klubmedlemmer til få pædagoger. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at 

der bliver taget højde for mangfoldigheden og kompleksiteten i de opgaver, UngiAarhus løser, når den nye 

tildelingsmodel skal udarbejdes – og at der foretages en grundig analyse af konsekvenserne af en ny 

tildelingsmodel.   

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der her er tale om en besparelse, der rammer direkte hos børnene og 

de unge. Vi har desuden svært ved at se sammenhængen mellem denne besparelse og mulighederne for 

at indfri den meget ambitiøse fritidspædagogiske vision besluttet af byrådet.   

 

Spareforslag 28 - Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i 

klub 

Dette forslag er en direkte besparelse på de børn og unge, som har det sværest i livet. Ved tildeling af 

vidtgående støtteressourcer fra PPR bliver der lagt væk på, at tildelingen sker på baggrund af en 

timevurdering – samtidig med at midlerne skal tænkes ind i gruppebaserede indsatser, tilkøb af 

aktivitetsmidler mv. Bestyrelsen er meget bekymrede for, at en besparelse på de vidtgående 

støtteressourcer til klubberne vil forringe mulighederne for, at UngiAarhus kan lave målrettede, 

inkluderende og specialpædagogiske indsatser for de børn og unge, der har allermest brug for det. 

Derudover vil færre uddannede personaler forringe kvaliteten af det specialpædagogiske arbejde samt 

udfordrer trivslen blandt personalet som følge af flere uønskede hændelser med målgruppen. 

 

 

 



Spareforslag 29 - Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser  

Her er der reelt tale om en rammebesparelse for hele UngiAarhus, da driftsbudgettet til de pædagogisk 

ledede legepladser er placeret i fritidscentre. I den pædagogiske praksis - og med målet om at indfri den 

fritidspædagogiske vision for UngiAarhus – arbejdes der i meget høj grad med børne- og 

ungeinddragelse/deltagelse. Dette foregår også omkring brugen og udviklingen af udeområder som i flere 

tilfælde er de pædagogisk ledede legepladser. Dette harmonerer dårligt med, at driften og udviklingen af 

legepladserne placeres hos Teknik og Miljø.  

Hvis der skal lukkes pædagogisk ledede legepladser, ser bestyrelsen i UngiAarhus VEST gerne, at det sker 

i tæt dialog og samarbejde med UngiAarhus. Og at der fortsat arbejdes ud fra en præmis om, at børnene 

og de unge har en høj grad af medindflydelse på udviklingen af de legepladser, der efterfølgende 

placeres i Teknik og Miljø.   

 

Spareforslag 30 - Reduktion i Ungdomsskolen 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at en lang række af de indsatser, aktiviteter og funktioner, der er oplistet 

under dette forslag (bydækkende events, kompetencefremmende indsatser, eksternt finansierede 

indsatser, stabsfunktioner og dagundervisning) ikke kun vedrører Ungdomsskolen, men i lige så høj grad 

også fritidscentrene. Der er altså ikke kun tale om en reduktion i Ungdomsskolen – men i hele UngiAarhus, 

hvis dette spareforslag gennemføres. Dette fremgår ikke af høringsmaterialet. Langt de fleste af disse 

indsatser udspringer af en fælles økonomisk prioritering i bestyrelserne på tværs af alle fem distrikter i 

UngiAarhus og vedrører både klubber, pædagogisk ledede legepladser og Ungdomsskolen. Der er derfor 

tale om en besparelse på det samlede serviceniveau og en underkendelse af bestyrelsernes prioriteringer 

om et tværgående samarbejde. 

Hvis dette spareforslag gennemføres, ser bestyrelsen i UngiAarhus VEST gerne, at opgaven med at 

udvælge de indsatser, der skal spares væk, placeres hos UngiAarhus. 

 

2. Yderligere bemærkninger: 

Intet prioriteringsrum i sparekataloget: 

Bestyrelsen bemærker, at der i dette sparekatalog ikke er rum til prioriteringer i spareforslagene. Dermed 

er handlemulighederne i forbindelse med de afgivne høringssvar til kataloget stærkt begrænset. 

Bestyrelsen opfatter det stort set som ikkeeksisterende. Det finder vi stærkt problematisk og sætter derfor 

spørgsmålstegn ved, om høringssvar reelt set har nogen betydning.  

Manglende inddragelse ved udarbejdelsen af modeller for en fremtidig ledelsesstruktur: 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der i udarbejdelsen af dette sparekatalog ikke er prioriteret tilstrækkelig 

med tid til at sætte sig ind i den store og komplekse opgaveportefølje, der varetages af UngiAarhus. De 

bagvedliggende modeller for en fremtidig ledelsesstruktur - der omtales i spareforslag 26, og som 

efterfølgende er blevet offentliggjort - er udarbejdet uden inddragelse eller kvalificering af hverken ledelse, 

bestyrelser, MED-udvalg eller andre relevante parter, der kunne have bidraget til udviklingen af modeller, 

der i højere grad ville kunne have fremstået meningsfulde og relevante for løsningen af kerneopgaven og 

som et kvalificeret afsæt for en eventuel besparelse. Et bidrag der konstruktivt kunne have taget afsæt i 



parternes konkrete viden på alle niveauer af UngiAarhus omkring ledelse, organisering, opgaveløsning og 

økonomi - og som ligeledes kunne have bidraget til udviklingen og kvalificeringen af en 

konsekvensberegning for den påtænkte besparelse.  

Ingen sammenhæng mellem analysen af ledelsesstrukturen og besparelsen på ledelse: 

Analysen af ledelsesstrukturen i UngiAarhus - der omtales i spareforslag 26 - er foretaget med henblik på at 

afklare rollefordelingen mellem afdelingsledere og fritidscenterledere. En analyse der peger på, at der er 

uklarhed omkring, hvordan det stigende antal ledelsesopgaver løses efter sidste omstrukturering i 2019, 

hvor UngiAarhus gik fra 27 til 20 fritidscenterledere – en betydelig reduktion i ledelse. Analysen omkring 

rollefordelingen peger bl.a. på flere ledelsesopgaver, større kompleksitet i opgaverne, et stigende antal 

møder, opgaveglidning fra fritidscenterlederne til afdelingslederne som følge af store ledelsesspænd blandt 

nogle af fritidscenterlederne, en stigning i antallet af sårbare og udsatte børn og unge der kræver 

understøttelse m.m. Analysen peger entydigt på et behov for mere ledelsestid i UngiAarhus. Det undrer 

derfor bestyrelsen, at denne analyse er grundlaget for en påtænkt besparelse på 12 mio. kr. svarende til 18 

lederstillinger. Hvordan hænger dette sammen - og hvor kommer de 12 mio. kr. fra? 

Bestyrelsen efterspørger i denne forbindelse den organisatoriske hukommelse og minder om, at 

ledelsesstrukturen i UngiAarhus fik reduceret antallet af fritidscenterledere i 2015 med 20% - efterfulgt af 

en yderligere reduktion på 26% i 2019. Med en yderligere ledelsesbesparelse på 45% af den nuværende 

ledelseskapacitet er spørgsmålet, hvornår nok er nok?  

Hvor er konsekvensberegningerne?:  

Det fremgår ikke af sparekataloget, hvilke konsekvenser en besparelse på 12 mio. kr. på ledelse i 

UngiAarhus vil få for serviceniveauet og løsningen af kerneopgaven. Det er en illusion at tro, at en 

besparelse af det omfang ikke vil få vidtrækkende konsekvenser for serviceniveauet blandt børn og unge. 

18 lederstillinger svarer næsten til halvdelen af den samlede ledelseskapacitet i UngiAarhus.  

Bestyrelsen i UngiAarhus VEST mener derfor, at spareforslag 26 fremstår meget ugennemtænkt, idet der 

lægges op til en omfattende besparelse på ledelse i UngiAarhus uden nogen form for 

konsekvensberegninger for praksis - og uden at der på nogen måde indikeres, at opgaveporteføljen skal 

reduceres tilsvarende. Det er den omvendte verden, når man starter med at organisere sig for derefter at 

prioritere, hvilke opgaver der skal løses – i stedet for at lade opgaverne diktere den måde man organiserer 

sig på. Det undrer bestyrelsen, at det samlede spareforslag for UngiAarhus ikke er suppleret af beregninger, 

der viser, hvad konsekvenserne af besparelserne kommer til at betyde for løsningen af kerneopgaven – 

herunder det tætte samarbejde med en lang række aktører indenfor det kriminalpræventive og 

forebyggende felt. 

 

På vegne af bestyrelsen i UngiAarhus VEST 

/bestyrelsesformand Paul Natorp 

 

 


