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1 (Åben) Dagsorden til fjerde møde i opgaveudvalget om Boligsocial Indsats
 
Sags ID: MDR-2017-00126

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2017 blev opgaveudvalget om den Boligsociale 
Indsat i Gentofte Kommune nedsat. Udvalget har afholdt tre møder og der har været etableret en 
arbejdsgruppe, som afrapporterede på mødet i januar. 

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 mellem 
kommune og civilsamfund, som kan inspirere og være drivkraft i en kommende boligsocial indsats.

Baggrund
Formålet med fjerde møde i opgaveudvalget er at få fastlagt retningsanvisende principper for en 
sammenhængende og helhedsorienteret boligsocial indsats og til at samle ideer til typer af 
tryghedsskabende tiltag mellem kommune og civilsamfund, som kan være inspirerende og en 
drivkraft i en kommende boligsocial indsats. På mødet følges der også op på medlemmernes 
henvendelser med ideer og forslag. Sammen med dagsordenen er vedlagt et notat samt fakta om 
afdelinger med almene familieboliger i Gentofte Kommune og notat om kommunens egne 
boligejendomme.

På de tidligere møder i udvalget har der været fokus på at give overblik over og forståelse for 
udfordringer og behov for den boligsociale indsats, og der har været inspiration til at arbejde med 
principper, som udvalget har givet deres bud på. På baggrund af input fra udvalget har 
forvaltningen udarbejdet et første udkast til principper, som udvalget skal arbejde med yderligere at 
kvalificere på mødet. Herudover skal der på mødet opstilles anbefalinger til typer af 
tryghedsskabende tiltag. Som forberedelse vedlægges i bilag udkast til principper og eksempler på 
tryghedsskabende tiltag. Der vil på mødet være et kort oplæg, hvorefter udvalget i grupper vil 
kvalificere principperne og komme med forslag til tiltag indenfor fire temaer:

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

Drøftelserne præsenteres i plenum, hvorefter der samles op med henblik på, at principper og tiltag 
kan indgå i det kommende produkt, som udvalget skal godkende ved femte og sidste møde i 
udvalget til april.

Dagsorden for mødet vil derfor bestå af følgende:
 Velkomst
 Status siden sidste møde
 Præsentation af udkast til principper
 Gruppedrøftelse af principper og tryghedsskabende tiltag
 Opsamling
 Sidste og afsluttende møde
 Tak for i dag.
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Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Anne Hjorth, bød velkommen til det fjerde møde i udvalget, og hun 
fremhævede, at udvalget beskæftiger sig med et aktuelt emne, som mange har en mening om. Til 
hvert møde er der nyt at fortælle fra bl.a. forskere og seneste regeringens udspil til et opgør med 
ghettoer. De udfordringer, som vi har i Gentofte Kommune er slet ikke så markante, men vi følger 
med i hvad der kommer til at ske, og ser hvad vi kan bruge. Formanden kvitterede for sidste 
mødes spændende drøftelser og de efterfølgende ideer og input som medlemmerne har sendt 
rundt. Det tager hun som et udtryk for, at medlemmerne er engagerede og optaget af emnet. 

Formanden mindede om, at der kun er et møde tilbage, og at dagens møde skal have fokus på i 
fællesskab at nå frem at få fastlagt retningsanvisende principper for en sammenhængende og 
helhedsorienteret boligsocial indsats og samtidig samle ideer til typer af tryghedsskabende tiltag. 

Inden udvalget gik i gang med at arbejde med principper gav Nanna Helsted en gennemgang af 
det supplerende materiale om de enkelte boligområder i kommunen som udvalgte havde ønsket 
sig. Der var udsendt et notat, som opsamlede fakta og udfordringer om hhv. de almene 
familieboliger og kommunens beboelsesejendomme. Det gav anledning til et par opklarende 
spørgsmål, herunder et ønske om, at der i det endelige udkast til produkt indledes med baggrund 
og en kort beskrivelse af udfordringer og behov for en boligsocial indsats i kommunen. 
Forvaltningen tager disse kommentarer med i det videre arbejde.

Herefter fordelte medlemmerne sig på de fire temaer, som principperne omfatter:

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

Hver gruppe udpegede en gruppeformand, som ved hjælp af en række inspirationsspørgsmål, fik 
medlemmerne til at justere og kvalificere de udsendte forslag til principper og tryghedsskabende 
tiltag. Herefter var der yderligere to runder, hvor medlemmerne besøgte de øvrige temaer. Hvert 
tema blev efterfølgende præsenteret i plenum suppleret af kommenterer fra de øvrige deltagere. 
Forvaltningen vil herefter samle og redigere principper og tiltag, som skal indgå i det kommende 
produkt til Kommunalbestyrelsen. 

Anne Hjorth takkede udvalget for et godt og konstruktivt møde, og på gensyn til sidste møde den 9. 
april. 

Efterfølgende har forvaltningen inviteret medlemmerne til at deltage i et skrivemøde for at få alle 
nuancer med i beskrivelsen af baggrund og overblik over og forståelse for udfordringer og behov 
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for en boligsociale indsats. Mødet er frivilligt og finder sted torsdag den 15. marts kl. 12-13.30 på 
rådhuset.

Bilag
1. Bilag 1: Notat - Fakta om boligområderne og opsummering af udfordringer (2210883 - 
EMN-2018-01161)
2. Bilag 2 Udkast til principper for en sammenhængende og helhedsorienteret boligsocial 
indsats (2213222 - EMN-2018-01161)
3. Bilag 3 Oversigt over de almene familieboliger (2210882 - EMN-2018-01161)
4. Bilag 4: Notat om kommunens beboelsesejendomme (2210880 - EMN-2018-01161)
5. Bilag 5a: Artikel fra bladet 'Danske Kommuner' nr. 3, 2018 (2210884 - EMN-2018-01161)
6. Bilag 5b: Artikel fra bladet 'Danske Kommuner' nr. 3, 2018 (2210885 - EMN-2018-01161)
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