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EU’s URBAN II program i 
regionalfonden 2001-2006

•Fremme en bæredygtig byudvikling 
af kriseramte byer og bydele

•Der er udvalgt 70 bydele i hele 
Europa – ét i Danmark

•Hver bydel – sit nyskabende 
tilpassede program

•Helhedssyn og borgerinddragelse

•Erfaringsudveksling
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Karakteristika
ved starten af Urban II

• 20.000 borgere ~ 7 % af Århus
• Halvdelen er F/I og efterkommere
• 40 % er børn – ung befolkning
• 80 % bor i betonbyggeri fra 60-70’erne
• 1/3 uoplyst uddannelse i DS
• 1/3 af Århus’ kontanthjælpsmodtagere 
• 73 % af F/I udenfor arbejdsmarkedet
• 4.000 private arbejdspladser i nærområdet
• Det fattigste Danmark
• Mange positive muligheder
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Strategi med 3 prioriteter
1. Kompetencer og job

1.1. Erhvervsudvikling og beskæftigelse
1.2. IT-kompetenceløft

2. Oprustning af sociale og 
organisatoriske ressourcer

2.1. Forebyggelse af kriminalitet og 
misbrug

2.2. Øget borgerinvolvering på tværs

3. Integration gennem fritid og kultur
3.1. Fritids- og kulturaktiviteter
3.2. Grønne rekreative områder
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Programgennemførelse

• Baserer sig på borgerinddragelse og 
styrkelse af evnen til at borgerne selv 
kan tage affære (empowerment)

• Realiseres via projekter
• Program og projekter evalueres før, 

under og efter på 43 indikatorer
• Deltagelse i internationalt erfarings-

udvekslingsprogram - URBACT
• Deltagelse i det danske kvarterløfts-

netværk samt mål 2-netværk
• Programmet løber over 6 år
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1. Udfordring: 

• At overvinde skepsis og opnå tillid
imellem program og borgere

• At skabe accept af værdien af
tværetniske samarbejder og aktiviteter

• At skabe forståelse for at involvering
betaler sig

• At etablere netværk og fremme
kommunikation

• At overkomme den politiske retorik
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2. udfordring: 

• At få de professionelle
projektmagere til at holde sig i 
baggrunden

• At få de kommunale embedsmænd
til at holde deres ideer i skuffen

• At skabe tid og rum til borgerne til at 
finde og formulere deres drømme og
håb

• At finde vilje til at indgå i 
ligeværdige partnerskaber
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Status på 
gennemførelse

• 59 projekter, 14 med etnisk 
projektleder

• 28 er afsluttede, 1 opgivet
• 99 % af midlerne er disponerede
• Projektaktiviteten er koncentreret om 

2004, 2005 og 2006
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Projekter under 1.1. 

1. Plan for iværksætteri 
2. Virksomhederne 

som hyttefade
3. Team 2002 
4. NetJob Urban
5. Træning før 

Træning
6. Iværksætteri i 

Urbanområdet
7. Erhvervs-

ambassaden

8.    Unge og forældre-
rådgivning 

9. Folkeinformation
10. Miljøambassadø-rer
11. Jobkomiteen
12. Direkte i Arbejde
13. Forprojekt - Timebank 

i Urbanområdet
14. Forprojekt - Global 

City Århus
15. College Århus
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Projekter under 1.2.

1. IT-
kompetence 
løft 

(bibliotekerne 
i Hasle og 
Gellerup)

2. IT-kompetence 
løft (Tousgårds-
laden) 

3.   IT for Folket
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Projekter under 2.1.

1. Kontaktsteder i 
Bispehaven og 
Gellerup

2. Kriminalitets-
spillet

3. Outsiders 2 
insiders

4. Khat-
forebyggelse

5. Deadline –
teaterforestil
ling

6. Værestedet –
Globus1
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Projekter under 2.2.

1. Borgerne og 
Hasle Bakker

2. Foreningen 
InterFemina

3. Demokratisk 
Bydelsforum

4. Kollega 
community

5. Projekt 
Ungdomsblad

6. Projekt Pigeliv

7. Projekt Mosaik
8. Vestbyens 

informations- og 
kulturformidling

9. Tid til familie
10. Forprojekt til 

aktivitetshus
11. Forandrings-agenter
12. CROSSOVER
13. Skoleprojekt SYS
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Projekter under 3.1.

1. Aktivitet og job i fritiden
2. Multiaktivitets-center
3. Aktivitetshus i 

Herredsvang
4. Marienlyst Golfklub
5. GIRLS
6. Folkedans på tværs
7. Svømning i 

Gellerupbadet
8. Idrætsraketten
9. Vestbyens 

Samlingspunkt -
projektering

10. Streetbasket: GAM3
11. Projekt FBI
12. Minority Report
13. Minikunstgræsbane
14. Gør hvad du er bedst til
15. Etablering af 

spejdergruppe
16. Multi Coler Sound Studio
17. Realisering af 

samlingspunktet
18. Salaam.dk
19. Eventyrfestival
20. Hasle Bakker
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Projekter under 3.2.

1. Realisering af 
Hasle Bakke-
landskab 
(projektering)

2. Realisering af 
Hasle Bakke-
landskab 
(etablering)

3. Mountainbike 
for børn og 
unge

4. Forprojekt
Hasle Bakker
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Nye lokale netværk

• Kvindeinitiativet (netværk af 
aktive kvinder i bydelen)

• Projektnet Urban (netværk af 
Urbanprojekter)

• Fællesrådene (de fire)

• De enkelte projekters netværk
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Direkte involverede
• Borgere
• Kommunale forvaltninger
• Skoler og daginstitutioner
• Idræts- og andre foreninger
• Erhvervsforening 
• Boligforeninger
• JobVest og Arbejdsformidling
• Private personer/mentorer
• Ministerier
• Virksomheder
• Fællesråd og Beboerhuse 
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Samarbejdsformer

• Sparring og bistand til projektdesign 
• Ide-grupper: Vestbygrupper
• Erfaringsudveksling – netværk, 

konferencer, yde og nyde
• Netværk – trækkes på efter behov, faglige, 

kontaktskabende 
• Følgegrupper – rådgiver, faglig sparring, 

opsamling af erfaring 
• Partnerskab/styregruppe – fælles ansvar 

for strategi, ansættelse etc. 
• Ny forening til at fastholde aktiviteten
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Evaluering 2005: 
Urbanområdet eksporterer 

værdi
• Ud- og indflytningsgrad på ca. 40%
• Migration med positiv beskæftigelseseffekt 

på ca. 3%
• Lønmodtagere og selvstændige flytter ud 

og ind
• 17% tilflyttere er under uddannelse, 6% af 

de ”fastboende” er under uddannelse.
• Migration med positiv indkomsteffekt på 

ca. 6500 kr. pr. person
• Antal flygtninge og indvandrere i området 

er i samme periode steget fra 48,3% til 
53,3%
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Evaluering 2005:
Gode effekter

• Samlet beskæftigelsessituation uændret
• Samlet socioøkonomisk status uændret
• Kriminaliteten er faldet med 1/3 over 2 år.
• Andelen af voksne som deltager i 

fritidsaktivitet er steget fra 57 % i 2003 til 
80 % i 2005 

• Andelen af børn som deltager i 
fritidsaktivitet er steget fra 40 % til 68 %.

• 10 % af områdets borgere har deltaget i en 
eller flere af programmets aktiviteter.
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Evaluering 2005: 
Forbedret beskæftigelse for 

flygtninge & indvandrere
• Arbejdsløsheden er faldet fra 24,3% til 

20,4%

• Beskæftigelsesprocent er steget fra ca. 29% 
til ca. 31,2%

• Markant stigning i deltagelse i 
beskæftigelsesforanstaltninger fra 3,8 % til 
9,4%. (Også stigning generelt i Århus 
Kommune, men ikke i DK som helhed)

• Konklusion: Positiv effekt af indsats for 
beskæftigelse blandt F&I
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Evaluering 2005:
Tro på områdets fremtid

• Et flertal mener, at der sker flere gode ting 
i området nu end for fem år siden

• Et flertal mener, at områdets fremtid 
tegner sig lysere nu end for fem år siden

• Et flertal mener, at der er flere muligheder 
for borgerne nu end for fem år siden

• Gælder også i relation til unge
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Evaluering 2005: 
Anbefalinger

• Den optimistiske stemning og 
initiativlysten - som synes at have fået tag i 
dele af området - skal fortsat understøttes 

• En plan for fortsat understøttelse af denne 
proces – efter programophør - bør 
udarbejdes

• En plan for en fortsat styrkelse af den 
koordinerede indsats i området bør 
udarbejdes
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Nøglen til succesfuld 
gennemførelse

• Værdsætte mennesker for det, de er -
ligeværdighed

• Anerkende menneskers drømme og 
håb

• Fokus på borgernes ressourcer
• Invitere til, understøtte og forvente 

borgernes involvering
• Etablere relevante 

samarbejdsrelationer – få 
drømmende til at gå i opfyldelse
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Forpligtende partnerskaber 
imellem ligeværdige aktører 

giver tillid, respekt og 
resultater

vært

viden

borgere
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Hvad med efter Urban?

• Forankring 
• Den kommunale erfaring
• Ny strategi for fremtiden under 

udvikling
• Vestbysamling 2006
• Fremtidig organisation
• Boligforeningernes rolle for 

fremtiden
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En model

1. Strategi baseret på 
borgerinddragelse

2. Dedikering på alle niveauer

3. Prioritering og finansiering 

4. Organisation  og fleksibilitet
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Borgerinddragelse når 
etniske minoriteter udgør 

majoriteten
• Gør grundlæggende ingen forskel –

rummeligheden skal blot 
tilrettelægges efter det

• Det vigtigste er at ville det, herunder 
have den nødvendige tålmodighed 

• Opsøgende, personlig og uformel 
kommunikation er afgørende 

• Der skal være reelle gevinster for den 
enkelte og for lokalsamfundet
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Hvis I vil vide mere:
Sekretariat:

• Sekretariatschef  Sonja Mikkelsen

• Fuldmægtig Süreyya Arikan

• Fuldmægtig Osman Farah

• Blæksprutte Samia Elmi

• Fuldmægtig Helle Slipsager

Hjemmesider:

• www.urbanbydel.dk

• www.urbact.org - Citiz@Move

• www.imaginechicago.org

Jernaldervej 3, 8210 Århus V. Tlf. 89 48 76 00 
Email: bydel@urban.aarhus.dk


