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Indstilling 

 

Forslag til prioritering af RULL-midlerne 

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af 

RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg 

af ejendomme. 

 

1. Resume  

Med denne indstilling foreslås anlægsprojekter for en sam-

let anlægssum på 261,7 mio. kr. RULL-midlerne udgør 

109,6 mio. kr., derudover indgår 40 mio. kr. til faglokaler, 

18,9 mio. kr. til skoleudbygning og forventet 24,9 mio. kr. 

fra indtægt ved salg af ejendomme, samt 2,1 mio. kr. fra 

ikke forbrugte midler, i alt 195,6 mio. kr. Dette suppleres 

med 66,1 mio. kr., der allerede er prioriteret. 

 

Prioriteringen af midlernes anvendelse sker på baggrund af 

en behovsopgørelse på 5 indsatsområder: 

 

1. Modernisering af skoler til bedre udmøntning af 

folkeskolereformen 

2. Pædagogisk og teknisk modernisering af dagtil-

bud 

3. Etablering af nye faglokaler 

4. Omdannelse af lokaler til håndværk og design 

5. Lokalefællesskaber mellem skole og FU 

 

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budgetterne for 

2008 og 2009, at der over en 10 årig periode skulle inve-

steres i RULL. Den forventede investering var på ca. 1, 3 

mia. kr., som var finansieret af midler fra ”Fremsyn for 

Aarhus” og kvalitetsfondsmidler. Idekatalogerne fra 2011 

indeholdt 323 projektforslag, hvor den samlede anlægs-

sum udgør ca. 2,7 mia. kr. Samlet har der været afsat ca. 
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900 mio. kr. til RULL, heraf resterer der 109,6 mio. kr., 

som alle disponeres ved denne indstilling. 

 

2. Beslutningspunkter 

At (1) de prioriterede projekter angivet i tabel 1, med en 

samlet anlægsudgift på 261,7 mio. kr., gennemføres i pe-

rioden 2016-2019 

 

At (2) anlægsudgifterne på 261,7 mio. kr. finansieres af 

66,1 mio. kr., der allerede er disponeret, samt af 109,6 

mio. kr. i RULL-programmet, 40 mio. kr. til faglokaler, 

18,9 mio. kr. fra skoleudbygningsprogrammet og forventet 

13,5 mio. kr. fra salg af dele af ejendommen til Center-10, 

11,4 mio. kr. fra salg af Kirkevænget og en del af indtæg-

ten ved salg af Rosenstien samt 2,1 mio. kr. fra ikke for-

brugte midler på bevilling til implementering af folkeskole-

reformen  

 

At (3) der frigives rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr. fordelt 

på projekterne, som angivet i tabel 1. Rådighedsbeløbene 

fordeles med 17,7 mio. kr. i 2016, 73,5 mio. kr. i 2017, 

115,4 mio. kr. i 2018, 55,0 mio. kr. i 2019 

 

At (4) der gives projekteringsbevilling til de beskrevne 

pædagogiske moderniseringer og erstatningsbyggerier på 

skole- og dagtilbudsområdet på 15,3 mio. kr., som angivet 

i tabel 1. Bevillingen finansieres af det afsatte rådigheds-

beløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 3,6 mio. kr. i 2016, 

10,9 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 

 

At (5) der gives anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til etable-

ring af faglokaler og håndværk og design på Lisbjergsko-

len. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb 

på 261,7 mio. kr., fordelt med 1,1 mio. kr. i 2017 og 9,4 

mio. kr. i 2018 

 

At (6) der gives anlægsbevilling på 12,1 mio. kr. til faglo-

kaler og håndværk og design på Virupskolen. Bevillingen 

finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 mio. 

kr., fordelt med 0,7 mio. kr. i 2017 og 11,3 mio. kr. i 2018 
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At (7) der gives anlægsbevilling på 17,0 mio. kr. til skole-

udbygning, faglokaler og håndværk og design på Skåde 

Skole. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb 

på 261,7 mio. kr., fordelt med 0,4 mio. kr. i 2016, 2,0 

mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 

 

At (8) der gives en samlet anlægsbevilling på 28,7 mio. kr. 

til den beskrevne indretning af fysiske rammer til folkesko-

lens nye fag håndværk og design på de 21 skoler, der ikke 

har andre anlægsprojekter. Bevillingen gives som et sam-

let beløb, så det løbende er muligt at disponere midler 

mellem projekterne inden for den samlede bevilling. Bevil-

lingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 

mio. kr., fordelt med 2,3 mio. kr. i 2016, 9,7 mio. kr. i 

2017 og 16,7 mio. kr. i 2018 

 

At (9) der gives en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. 

til Malling Skole til ombygning af et undervisningslokale, 

så det kan rumme undervisning og fritid og til håndværk 

og design. Bevillingen finansieres af det afsatte rådigheds-

beløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 1,3 mio. kr. i 2017 og 

1,3 mio. kr. i 2018 

 

At (10) der gives samlet anlægsbevilling på 35,5 mio. kr. 

til indretning af håndværk og design, etablering af lokale-

fællesskaber mellem 8 skoler og FU, herunder ombygning 

af et undervisningslokale, så det kan rumme undervisning 

og fritid på Hårup Skole. Projekterne er angivet i tabel 1. 

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 

261,7 mio. kr., fordelt med 11,3 mio. kr. i 2016, 24,2 mio. 

kr. i 2017  

 

At (11) Børn og Unge fortsat har mulighed for at afholde 

udgifter for op til 1 mio. kr. (i 2008 priser), i alt 2,3 mio. 

kr. til nødvendig projektledelse m.v. for fortsat at sikre en 

stram tidsmæssig og økonomisk gennemførelse af RULL- 

indsatsen også efter 2017 og frem til og med 2019  

 

At (12) der efterfølgende fremsendes byrådsindstillinger 

om afgivelse af anlægsbevillinger til de øvrige projekter 
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3. Baggrund 

Den foreslåede udmøntning inden for de 5 indsatsområder 

beskrives herunder, se opgørelsen i tabel 1. 

 

1. Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folke-

skolereformen 

Folkeskolereformens særlige fokus på en varieret skoledag 

kan være vanskelig at praktisere, hvis skolernes lokaler 

ikke understøtter det.  

 

På den baggrund foreslås det, at dele af RULL-midlerne 

prioriteres til tre indsatser på i alt 7 skoler. 

 

2. Pædagogisk modernisering af dagtilbud 

Til pædagogisk modernisering og understøttelse af tidlig 

indsats på Lille og Store Rygaard, Elverdalsvej 46 forslås, 

at afdelingen nybygges.  

 

Dagtilbudsafdelingen er udvalgt ud fra et registreret mo-

derniserings- og genopretningsbehov, som betyder, at ny-

byggeri vil være mest fordelagtigt.  
 

3. Nye faglokaler 

Det samlede behov for nye faglokaler er opgjort til en 

samlet anlægsudgift på 299 mio. kr. Behovet er opgjort ud 

fra ministeriets vejledning om, at belægningen af fagloka-

lerne helst ikke må overstige 75%, da faglokalerne der-

med vil styre skemalægningen i for høj grad. Det forslås, 

at prioriteringen er lokaler til naturfag, musik og idræt til 

de skoler, der har det største behov, og som har en for-

ventet stigning i antal elever.  

 

4. Håndværk og design 

I forbindelse med folkeskolereformen er der kommet et 

nyt fag ”håndværk og design”, som erstatter håndarbejde 

og sløjd. Det er et nyt fag, hvor der er særlig fokus på 

produktudvikling, håndværksmæssige kompetencer og 

arbejdet med materialerne: Tekstil, træ og metal.  

 

Anlægsomkostningerne til dette afhænger af, om der skal 

ske nogle lokalerokader eller udbygninger for at finde løs-
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ningen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en 

pædagogisk indretning og ikke en teknisk modernisering.  

 
5. Lokalefællesskaber mellem skoler og FU  

Lokalefællesskaber mellem undervisning og fritid skal væ-

re med til at understøtte den pædagogiske synergi mellem 

tilbuddene, samtidig med at de fysiske rammer moderni-

seres både pædagogisk og teknisk.  

I Budget 2016 blev det besluttet at etablere lokalefælles-

skaber mellem skoler og FU på 11 skoler1.  

 

4. Effekt 

Vækstskolerne får delvist forbedret deres muligheder for 

at understøtte en varieret skoledag i form af mere sam-

menhængende læringsareal til de enkelte skoletrin2, bedre 

rammer til undervisning i nogle af de fag, der kræver fag-

lokaler, indrettet fysiske rammer til folkeskolens nye fag 

håndværk og design. Sammenhængen og synergien mel-

lem undervisning og fritid understøttes på elleve skoler.  

 

En dagtilbudsafdeling får ved nye fysiske rammer god mu-

lighed for rent pædagogisk at understøtte den tidlige ind-

sats.  

 

5. Ydelse 

Risskov, Hasle og Åby Skole får udarbejdet decentrale hel-

hedsanalyser i forhold til deres vækst og får mulighed for 

at realisere pædagogisk modernisering til minimum et sko-

letrin. Samsøgade Skole og Skovvangskolen får bearbejdet 

de brandtekniske forhold på skolerne sammen med en 

delvis pædagogisk modernisering. Gammelgårdskolen og 

Vorrevangskolen får erstatningsbyggeri for midlertidige 

rammer. 

 

Lille og Store Rygaard, Elverdalsvej 46 nybygges. 

 

                                       
1Lokalefællesskaberne omfattet af budget 2016 omfatter 5.-6. klassetrin. Så-
fremt byrådet beslutter, at børn i 4. klasse skal skifte fritidstilbud fra SFO til FU, 
er der i det fremlagte forslag herom taget højde for de afledte anlægsøkonomi-
ske konsekvenser.  
 
2 Skoletrin: Indskoling, mellemtrin og udskoling. 
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Hasle Skole, Åby Skole, Vorrevang- og Virupskolen får et 

supplerende faglokale til naturfag. Risskov Skole, Skov-

vangskolen, Skåde Skole, Åby Skole, Gammelgårdskolen, 

Lisbjergskolen, Vorrevang- og Virupskolen får et supple-

rende faglokale til musik. Lisbjergskolen får supplerende 

faglokaler til idræt. 

 

Alle skoler får indrettet fysiske rammer til det nye fag 

håndværk og design.  

 

Der etableres lokalefællesskab mellem undervisning og FU 

på elleve skoler. 

 

Projektbeskrivelserne kan ses i bilag 1. 

 

6. Organisering  

Denne indstilling er fremsendt til høring til de decentrale 

enheder, lokale bestyrelser, interesseorganisationer, for-

ældreorganisationer, øvrige magistratsafdelinger m.v. før 

fremsendelse til byrådet.  

 

Opsamling fra høring i bilag.   

 

Projekterne skal efter byrådets beslutning igennem en 

inddragende RULL-proces på samme måde, som det ken-

des fra igangværende anlægsprojekter.  

 

I den forbindelse bliver sammenhængene mellem de for-

skellige tilbud analyseret endnu en gang, ligesom det vil 

være tilfældet med behovet for læringsmiljøer og organi-

seringen af disse. Desuden vil projekternes skønnede an-

lægsøkonomi og de eventuelt afledte driftsbesparelser bli-

ve gennemarbejdet og endeligt fastlagt.  

 

Siden 2008 har Børn og Unge haft mulighed for at afholde 

udgifter til nødvendig projektledelse m.v. Dette skulle sik-

re en stram tidsmæssig og økonomisk gennemførelse af 

RULL-indsatsen frem til og med 2017. For fortsat at kunne 

sikre dette sammen med koordinering af den samlede an-

lægsaktivitet i Børn og Unge foreslås det, at denne mulig-

hed også er til stede i 2018 og 2019. 
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7. Konsekvenser for ressourcer 

Anlægsudgifter 

De foreslåede projekter i 2016-2019 anslås at medføre 

anlægsudgifter på i alt 261,7 mio. kr., jævnfør tabel 1. 

 
Tabel 1. Oversigt over udgifternes fordeling på projekterne (beløb i 
1.000 kr.) 

Indsatsområder Bevilling Rådighedsbe-

løb 

1 Risskov Skole 2.642 26.418 

 Hasle Skole 1.364 13.643 

 Åby Skole 4.022 40.222 

 Samsøgade Skole 1.267 12.667 

 Skovvangskolen 2.177 21.772 

 Gammelgårdskolen 1.837 18.372 

 Vorrevangskolen 1.198 11.977 

2 Dagtilbuddet Lille og Store Rygaard 800 7.996 

Samlet anlægsramme til projekter med projek-

tering inden for indsatsområderne 1 og 2 

15.307 153.067 

3 Lisbjergskolen 10.498 10.498 

 Virupskolen 12.057 12.057 

 Skåde Skole 16.957 16.957 

Samlet anlægsramme til projekter inden for 

indsatsområde 3   

39.512 39.512 

4 Håndværk og design, 21 skoler 28.715 28.715 

 Malling Skole 2.534 2.534 

Samlet anlægsramme til projekterne inden for 

indsatsområde 4 

31.249 31.249 

5 Ellevangskolen 3.808 3.808 

 Elsted Skole 4.640 4.640 

 Lystrup Skole 4.040 4.040 

 Katrinebjergskolen 3.088 3.088 

 Sabro-Korsvejskolen 5.277 5.277 

 Bavnehøjskolen 5.824 5.824 

 Beder Skole 4.539 4.539 

 Hårup Skole 4.298 4.298 

Samlet anlægsramme til projekterne inden for 

indsatsområde 5 

35.514 35.514 

Fortsat projektledelse 2.322 2.322 

I alt for alle indsatser 123.904 261.664 
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Finansiering 

I budgettet for 2016 blev der prioriteret 40 mio. kr. til fag-

lokaler, 50 mio. kr. til pædagogisk modernisering af skoler 

og dagtilbud og 10 mio. kr. til indeklima og arbejdsmiljø3. 

 

Der er dermed i alt afsat 109,6 mio. kr. i budgettet til 

RULL-prioritering. Hertil kommer de ovenfor nævnte 40 

mio. kr. til faglokaler, 18,9 mio. kr. fra skoleudbygning-

sprogrammet og forventet 24,9 mio. kr. i 2018 fra indtægt 

ved salg af dele af ejendommen til Center-10, Rosenstien 

og Kirkevænget samt 2,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler 

på bevilling til implementering af folkeskolereformen, i alt 

195,6 mio. kr., jævnfør tabel 2. 

 

Det foreslås, at prioriteringen af ovennævnte midler sup-

pleres med allerede prioriterede midler bestående af 30,4 

mio. kr. fra RULL-prioriteringen i 2014, de reserverede 

midler til Skåde Skole fra FU forliget inklusiv midler reser-

veret til administrative- og ledelsesfællesskaber på Vorre-

vangskolen på i alt 4,7 mio. kr., og de i Budget 2016 be-

sluttede midler til lokalefællesskaber mellem 11 skoler og 

FU på 31,1 mio. kr., se tabel 2 og bilag 2.  

 

Dette giver mulighed for at gennemføre mere effektive 

byggeprocesser og bedre løsninger. 

 
  

                                       
3 De 10 mio. kr. til indeklima og arbejdsmiljø udmøntes ikke med dette forslag, men indgår i 

en løbende prioritering blandt konkrete behov for indsatser. 
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Tabel 2. Oversigt over midler til finansiering(i mio. kr. – 2016 pl) 
  B2016 B2017 B2018 B2019 Total 

RULL  

2.048 2.054 80.544 25.000 109.646 Rådighedsbeløb 

Faglokaler   20.000 20.000 40.000 

Uforbrugte midler til 
implementering af folke-
skolereformen  2.100    2.100 

Skoleudbygning  
           

9.964  
           

8.970               18.934  

Salg af Center-10, Kirke-
vænget og Rosenstien 0 0 14.861 10.023 24.884 

I alt til rådighed ikke-
disponerede midler 14.111 11.024 115.405 55.023 195.564 

RULL, 2014-2017          
17.315  

         
13.059               30.374  

FU forlig, Skåde Skole 
Adm. og ledelsesfælles-
skaber, Vorrevangskolen 

           
4.662                   -                4.662  

Lokalefællesskaber  
         

10.355  
         

20.709               31.064  
I alt til rådighed øvrige, 
delvist disponerede 
midler 

         
32.333  

         
33.768                 -                  -            66.100  

I alt til anlægsinveste-
ring 46.444 44.792 115.405 55.023 261.664 

 

Den samlede anlægsinvestering i denne prioritering bliver 

efter samling af de ikke disponerede midler og øvrige, del-

vist disponerede midler på i alt 261,7 mio. kr.  

 

Ud af det samlede rådighedsbeløb kan der mellem an-

lægsprojekterne omfattet af indstillingen omdisponeres 

inden for de afsatte rådighedsbeløb til hvert af projekter-

ne, f.eks. såfremt der i projekteringsfasen dukker uvente-

de forhold op. 

 

 

Bünyamin Simsek 

/ 

   Nils Petersen  

 

 

 

 

 

Bilag  
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Bilag 1: Projektoversigt 

Bilag 2: Oversigt over udgifter og finansiering af indsat-

serne 

  

 

Tidligere beslutninger 

• Byrådet vedtog den 27. maj 2009 indstillingen Rum til 

leg og læring. Første prioritetsrunde. 

• Byrådet vedtog den 24. marts og 28. april 2010 indstil-

lingen Principindstilling om rum til leg og læring i midt-

byen samt bevilling til projektering 

• Byrådet vedtog den 21. december 2011 indstillingen 

Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskon-

ferencen 2012 

• Byrådet vedtog den 25. juni 2014 Prioritering af RULL- 

midler i perioden 2014-2017 
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