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1 (Åben) Dagsorden til sjette møde i opgaveudvalget om Boligsocial Indsats
 
Sags ID: EMN-2018-02137

Resumé
Opgaveudvalget om Boligsocial Indsats kvalificerede på mødet i april udkast til produkt bestående 
af overblik over og forståelse for udfordringer og behov for en boligsocial indsats, 
retningsanvisende principper for en sammenhængende og helhedsorienteret boligsocial indsats 
med eksempler på tiltag, som kan inspirere og være drivkraft i en kommende boligsocial indsats. 
Forvaltningen har efterfølgende justeret udkast til produkt, som udvalget skal godkende på det 
sidste møde i maj. Forvaltningen vurderer, at opgaveudvalget med denne leverancen har opfyldt 
kommissoriet og kan afslutte sit arbejde.

Baggrund
På det femte møde i opgaveudvalget blev medlemmerne præsenteret for et samlet udkast til 
produkt. Medlemmerne drøftede og kvalificerede produktet med såvel generelle som specifikke 
kommentarer, som forvaltningen efterfølgende har indarbejdet i produktet.

Formålet med sjette og sidste møde i opgaveudvalget er at godkende udkast til produkt, som 
dermed er en besvarelse af de opgaver, der er stillet i kommissoriet for opgaveudvalget:

At bidrage til 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.
At opstille anbefalinger til typer af tryghedsskabende tiltag mellem kommune og civilsamfund, som 
kan være inspirerende og en drivkraft i en kommende boligsocial indsats. Det skal her indtænkes, 
hvordan borgerne kan indgå i implementeringen af tiltagene.

Formålet med sidste møde er også at udpege to borgermedlemmer, som kan repræsentere 
udvalget ved en præsentation af produktet til Fællesmøde i Kommunalbestyrelsen den 28. maj 
2018.

Som led i den nye politiske arbejdsform med opgaveudvalg, skal opgaveudvalget også evaluere 
opgaveudvalgets arbejde. Udvalget vil på mødet gennemføre en kort mundtlig evaluering. 
Medlemmerne vil efterfølgende få tilsendt et elektronisk spørgeskema. 

Program
 Velkomst
 Præsentation af program og genbesøg af procesplan
 Præsentation og justering af produkt
 Godkendelse af produkt
 Udpegning af medlemmer til præsentation til Fællesmøde i Kommunalbestyrelsen
 Mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget
 Afslutning

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats:
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1. At udvalget godkender produkt med beskrivelse af udfordringer og behov for en boligsocial 
indsats, opstilling af retningsanvisende principper samt tiltag til inspiration.

2. At opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Anne Hjorth, bød velkommen til det sjette og sidste møde i udvalget. 
Anne udtrykte stor tilfredshed med den grundige gennemgang på mødet i april, hvor der kom både 
generelle og specifikke kommentarer til opgaveudvalgets leverance, som forvaltningen 
efterfølgende har justeret med diverse præciseringer og suppleringer. 

Anne fortalte, at udvalget på dagens møde skulle slå de sidste søm i det produkt altså den 
samlede afrapportering, som skal afleveres til Kommunalbestyrelsen. Udvalget skulle se på, om 
det, der står i det endelige produkt afspejler det, som udvalget har talt om de på de fem 
foregående møder og i arbejds- og skrivegrupperne. 

Der blev orienteret om, at udkast til produkt havde været til høring i Handicaprådet, som 
efterfølgende har foretaget en grundig gennemlæsning og udtrykt glæde ved at tage produktet fra 
udvalget til efterretning. Tilsvarende skulle Integrationsrådet have præsenteret produktet ved deres 
møde dagen efter.

Nanna Helsted gennemgik kort den samlede proces, som udvalget har været igennem samt 
formålet med dagens møde: at drøfte, justere og godkende produktet, som var sendt ud med 
dagsordenen med oversigt over udforingerne, retningsanvisende principper og inspiration til tiltag 
til Kommunalbestyrelsen.

Herefter præsenterede Elsebet Schultz, chef for Social & Handicap Drift, væsentlige pointer, set fra 
hendes perspektiv, som opgaveudvalget har arbejdet med og som fremgik af udkast til produkt. 
Elsebet havde særligt lagt mærke til, at der var enighed om, at en boligsocial indsats retter sig mod 
boligområder og grupper af borgere, og ikke individer, at der er behov for fremover at have fokus 
på beboerdemokrati og at der er ønsker om samarbejde på tværs, da ingen kan gøre noget alene. 
Endelig understregede hun, at de 10 principper baserer sig på de udfordringer og behov, som 
udvalget har opstillet og at principperne er krydret med inspiration til tiltag, som også kan være 
med til at forklare, hvad der menes med principperne.

Medlemmerne drøftede parvis oplæg og produkt, hvorefter forvaltningen løb produktet igennem 
sidevis med henblik på tekstlige justeringer fra medlemmerne. Til slut fik Anne Hjorth 
medlemmernes opbakning til godkendelse af det reviderede produkt, som dermed kan 
videresende til politisk behandling.

Den samlede afrapportering fra opgaveudvalget skal præsenteres ved et Fællesmøde for 
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2018 af formandskabet og to medlemmer af udvalget. Kim 
Tverskov og Ole Lund Petersen blev valgt til at repræsentere opgaveudvalget. 

Der blev gennemført en kort evaluering af opgaveudvalgets arbejdsforløb med udgangspunkt i 
følgende spørgsmål. Hvad har været godt? Hvad har været mindre godt? Og gode råd til de næste 
opgaveudvalg. Der blev orientereret om, at der efterfølgende udsendes spørgeskema til 
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borgermedlemmerne af opgaveudvalget. Evalueringerne danner grundlag for kommende 
opgaveudvalg. 

Bilag
1. Produkt - opgaveudvalget Boligsocial Indsats (2299621 - EMN-2018-02137)
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