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1 (Åben) Dagsorden til femte møde i opgaveudvalget om Boligsocial Indsats
Sags ID: EMN-2018-01605
Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2017 blev opgaveudvalget om den Boligsociale
Indsats i Gentofte Kommune nedsat. Udvalget har afholdt fire møder, to møder i en arbejdsgruppe
og et møde i en skrivegruppe.
Formålet med opgaveudvalget er at sikre fundamentet og retningen for kommunens fremadrettede
boligsociale indsats. Målet er at give overblik over og forståelse for udfordringer og behov for en
boligsocial indsats, at opstille retningsanvisende principper for en sammenhængende og
helhedsorienteret boligsocial indsats samt at opstille typer af tryghedsskabende tiltag, som kan
inspirere og være drivkraft i en kommende boligsocial indsats.

Baggrund
Formålet med femte møde i opgaveudvalget er at drøfte og kvalificere et samlet udkast til produkt.
Sidste møde i opgaveudvalget havde et særligt fokus på principperne for en boligsocial indsats.
Derudover blev notater med fakta om de almene familieboliger og kommunens egne boliger
fremlagt. Efter fjerde møde inviterede forvaltningen opgaveudvalgets medlemmer til et skrivemøde
for at få hjælp til at nuancere overblik over og forståelse for udfordringer i den boligsociale indsats.
På baggrund af dette møde er udkastet til det samlede produkt udarbejdet.
I udkastet til produktet er udfordringer og behov beskrevet gennem fire fokusområder om bl.a.
ensomhed, manglende fællesskab og samarbejde på tværs. Udkastet rummer derudover forslag til
10 principper, der udover sociale indsatser bl.a. også relaterer sig til indretning af attraktive
boligområder og fælles strategi for samarbejdet om boligområderne. Endelig er der i beskrivelsen
af principperne knyttet eksempler på tryghedsskabende tiltag. Som forberedelse vedlægges i bilag
udkast til opgaveudvalgets samlet produkt. Der vil på mødet være en kort præsentation af
produktet, hvorefter udvalget i grupper vil kvalificere udkastet.
Drøftelserne præsenteres i plenum med henblik på endelig godkendelse til et 6. møde i
opgaveudvalget den 15. maj. Der afholdes således et ekstra møde i opgaveudvalget for den
endelige godkendelse af produktet, evaluering og afslutning af processen.
Dagsorden for mødet vil derfor bestå af følgende:








Velkomst
Status siden sidste møde
Præsentation af udkast til produkt
Gruppedrøftelser om generelle kommentarer og forskellige dele af produktet
Opsamling
Sidste og afsluttende møde
Tak for i dag.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats:
At orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Anne Hjorth, bød velkommen til det femte møde i udvalget,
og hun sagde, at hun syntes, at sidste mødes drøftelser af udfordringer og behov for den
boligsociale indsats var gode. Det var medvirkende til, at der efter sidste møde blev
inviteret til et supplerende møde i en skrivegruppe, hvor Jesper, Kim, Michael, Mette og
Bente deltog.
Formanden nævnte også det store engagement, som medlemmerne havde udvist i
gruppedrøftelserne af principper og tiltag på mødet i marts.
Formanden annoncerede, at der skulle være god tid at drøfte og kvalificere det vedlagte
udkast til produktet på dagens møde, og derfor har formandskabet besluttet, at udvalget
indkaldes til et ekstra møde tirsdag den 15. maj 2018 kl. 17-19.
Herefter var der spørgsmål og drøftelse af generelle kommentarer til udkast til det samlede
produkt bl.a. på baggrund af samtaler i mindre grupper. Efter tilbagemeldinger og
kommentarer fordelte medlemmerne sig efter ønske til den første runde med mere
specifikke kommentarer til de fire fokusområder: Ensomhed og manglende fællesskab,
blandede beboergrupper og udfordrende adfærd, boligområdernes karakter og samarbejde
på tværs.
Anden runde foregik ligeledes ved, at medlemmerne gik rundt til fire stande med udkast til
retningsvisende principper for en sammenhængende og helhedsorienteret boligsocial
indsats og med eksempler på tiltag. Her drøftede medlemmerne i grupper de enkelte forslag
under følgende fire temaer:





Sociale netværk og ressourcer i spil
Mangfoldige, innovative og samskabende indsatser
Strukturelle og fysiske koblinger
Strategi, styring og organisering.

Efter gruppedrøftelserne af principper og tiltag, var der en kort opsamling i plenum og
supplerende input, som kan beskrives som en række dilemmaer fx, at ønsket om forbedring
af kommunens egne boliger kan betyde huslejestigninger, og at ønsket om en mere blandet
beboersammensætning kan være vanskelig pga. få billige boliger. Det blev også påpeget,
at der ikke er udarbejdet en decideret undersøgelse af i hvilket omfang beboerne oplever
utryghed og ensomhed. Endelig blev det påpeget, at data om beskæftigelse viser, at en stor
del af beboerne i de udvalgte boligområder er udenfor arbejdsmarkedet, hvilket kalder på et
særligt beskæftigelsesfokus. Der var også spørgsmål til, hvad der videre skal ske med
produktet, når Kommunalbestyrelsen har behandlet det, hvortil der blev svaret, at det er
forvaltningens opgave at sørge for at arbejde med at realisere det.
Anne Hjorth takkede medlemmerne for et godt og engageret møde, og på gensyn til 6. og
sidste møde i maj.
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Bilag
1. Produkt - Boligsocial Indsats - UDKAST (2253913 - EMN-2018-01605)

Side 5

