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Notat 

 

 

 

Til Byrådet 

Til Orientering 

 

 

Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra Radikale Ven-

stre om udvidelse af spor 215 i forlængelse af Aarhus 
modellen 

 

Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Magistratsafdelingen for 

Børn og Unge  

 

Spørgsmål:  
Radikale Venstre ønsker, at spor 215 skal udbredes til andre områder af 
Aarhus men ønsker forinden en vurdering af effekten af spor 215, så man 
kan drage erfaringer til brug på et senere tidspunkt efter undtagelsestilstand 
mm. 
 
Svar:  
Spor 215 er et lokalt tværfagligt myndigheds- og vejledningsmiljø i Bispeha-
ven. Etableringen af projektet blev besluttet på baggrund af en partnerskabs-
aftale, der blev indgået mellem Aarhus kommune, Østjysk Bolig og Østjyl-
lands politi i januar 2015.  

Formålet med etablering af vejledningsmiljøet var, at genskabe ro og orden i 
boligområdet. Gennem mentorskaber og den nære kontakt med den unge, 
var det forventningen, at de formelle tilbud sammen med den unges involve-
ring kunne have en forebyggende virkning på såvel individ-, gruppe- og om-
rådeniveau. Projektet er målrettet unge mellem 15 og 25 år i Bispehaven.  

Spor 215 blev evalueret i juli 2016 med henblik på stillingtagen til viderefø-
relse.  

Evalueringen viste, at indsatsen Spor 215 langt hen ad vejen har imødekom-
met formålet og dermed bidraget til at genskabe ro og orden i boligområdet. 
Der er gennem de iværksatte indsatser opnået kontakt til en stor gruppe af 
unge, herunder de uroskabende. Det er lykkedes gennem vejledning, rådgiv-
ning og mentorstøtte, at få en stor del af de unge hjulpet videre i et forløb, ud 
af kriminalitet og frem mod uddannelse, arbejde og bolig.  

Samarbejdspartnere og boligforening påpeger, at indsatsen både har afla-
stet andre tilbud i området og medvirket til at skabe mere ro og mindre utryg-
hed i området. Spor 215 har vist sig i stand til at imødekomme behov for 
støtte og hjælp til en bred gruppe af unge og voksne borgere i lokalområdet.  
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Samtidig viste evalueringen at brugerne af tilbuddet i perioden juni 2015 til 
medio april 2016 primært var mellem 18 og 27 år.  

På baggrund heraf valgte man, at videreføre Spor 215 i Bispehaven. 

I forhold til spøgsmålet om hvorvidt man på baggrund af erfaringerne fra 
Spor 215 i Bispehaven kan udbrede tilbuddet til andre områder, er det vur-
deringen, at det vil være mere hensigtsmæssigt med et mere tilpasningsdyg-
tigt tilbud uden geografisk forankring. Det kan variere, hvor behovet for en 
indsats som Spor 215 er, og specialiseringen i personalegruppen understøt-
tes bedst ved et bydækkende tilbud.  

Det skal ligeledes bemærkes, at den fremadrettede finansiering af Spor 215 
i Bispehaven på nuværende tidspunkt er under afklaring. En væsentlig op-
skalering af det eksisterende tilbud til at kunne dække yderligere boligområ-
der vil kræve, at der tilføres yderligere ressourcer.  

 

 

   

 


