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Aarhus den 23.11.2022 
 

Til 
Rådmanden for Børn & Unge 
 
Høringssvar til spareforslag MBU – 26 i Aarhus Kommunes katalog over spareforslag 2023 – 2026 
om Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus 
 
 
I nogle boligområder i Aarhus er der brug for en ekstra social indsats. Det er der, fordi der her bor 
en forholdsmæssig stor andel af borgere, som befinder sig i socialt udsatte positioner. I de samme 
områder bor der ofte også mange børn og unge – hvoraf en del har behov for ekstra støtte for at 
finde ind i konstruktive fællesskaber og for at kunne realisere deres potentiale igennem uddannelse 
og sidenhen på arbejdsmarkedet. 
 
Den støtte får de blandt andet i kraft af samarbejdet mellem boligforeningerne og Aarhus 
Kommune i de boligsociale helhedsplaner. Det kan være i rollemodelprojekter, lektiecafeer, 
lommepenge- og fritidsjobindsatser med mere. Fælles for alle disse tilbud er, at UngiAarhus er en 
central samarbejdspartner. Medarbejderne i hhv. de boligsociale helhedsplaner og i fritidsklubberne 
bidrager her med forskellige roller og perspektiver som tilsammen er med til at skubbe de unge i en 
positiv retning. Forskningen viser, at det netop i kraft af det tætte samarbejde i de udsatte 
boligområder i højere grad lykkes at understøtte og kompensere for social oprindelse hos børn og 
unge med forældre i ’restgruppen’, når man sammenligner med børn og unge i tilsvarende 
boligområder uden disse fælles boligsociale indsatser.  
 
Men samarbejdet om indsatser som de nævnte, hviler på en strategisk, ledelsesmæssig 
koordinering, som finder sted mellem de boligsociale ledere og FU-lederne ude i de enkelte 
lokalområder. Med den foreslåede besparelse på 12 mio. på ledelse i UngiAarhus og de fremlagte 
modeller for ledelsesstruktur, vil samarbejdet i de udsatte boligområder blive markant udfordret. 
For hvem skal så samarbejde med de boligsociale helhedsplaner – såvel som med politiet og 
civilsamfundet - om at iværksætte, koordinere og drifte de kriminalpræventive og 
tryghedsskabende indsatser for børn og unge? Det har igennem årene vist sig at have stor 
betydning for samarbejdet, at ungdomsskolekoordinatorer og fritidscenterledere har kunnet 
deltage i lokale chef-, styregruppe-, lederrådsmøder, m.m. Den samskabelse og koordinering, det 
har muliggjort, er efter vores erfaring afgørende i forhold til at kunne løse de komplekse 
problemstillinger, vi møder i de udsatte boligområder - hvad enten det angår planlægningen af den 
langsigtede udvikling eller de akutte problemstillinger, som ofte opstår i disse boligområder. 
 
I de udsatte boligområder er den agile og fleksible lovgivning på ungdomsskoleområdet et 
værdifuldt aktiv i forhold til at kunne tilbyde områdernes unge attraktive, konstruktive alternativer 
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til banderne og til gadens øvrige tilbud. Muligheden for hurtigt og ubureaukratisk at kunne 
igangsætte lektiecaféer, fritidsjob og ungdomsskolehold i f.eks. rap, fodbold, esport eller keramik, 
er et stærkt og vigtigt redskab i den sammenhæng. Men det kræver en lokalt tilstedeværende 
ledelse, der kender til områdets behov, og som kan træffe beslutninger med et kort aftræk. 
 
I både Herredsvang, Frydenlund og Vandtårnsområdet har Aarhus Kommune og boligforeningerne 
netop indgået aftaler om en fortsat boligsocial indsats efter 2023, hvor Landsbyggefondens 
økonomiske engagement i områderne bliver kraftigt reduceret. I alle boligområderne er partnerne 
nået frem til, at det er på børne- og ungeområdet, at behovet for en kommunal tilstedeværelse er 
størst, og der ansættes derfor nye medarbejdere, der skal arbejde opsøgende og integreret med 
den boligsociale indsats. Disse medarbejdere refererer i alle områderne til fritidscenterlederen i 
UngiAarhus. Det gør de for at fastholde det stærke samarbejde og sikre en robust kobling til den 
kommunale normaldrift. Hvem skal løfte denne ledelsesopgave, der ligger i forlængelse af den 
ordinære klubdrift? Hvis ledelseskompetencen flyttes væk fra lokalområderne, vil det have en 
negativ indvirkning på det forebyggende arbejde med børn og unge i social udsatte positioner i de 
udsatte boligområder, og det kan hverken børnene og de unge eller medarbejderne derude være 
tjent med! 
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Thomas Højmark Fegar 
Sekretariatsleder, Det Boligsociale Fællessekretariat 
 
 


