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1 (Åben) Dagsorden til tredje møde i opgaveudvalget om Boligsocial Indsats
 
Sags ID: EMN-2018-00199

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017 blev opgaveudvalget om den Boligsociale 
Indsats i Gentofte Kommune nedsat. Udvalget afholdt sit første møde den 4. september 2017. 
Andet møde blev afholdt den 23. oktober, og efterfølgende blev der etableret en arbejdsgruppe 
med borgere og fagfolk, som har afholdt to møder, som afrapporterer deres arbejde på møde 3.

Formålet med opgaveudvalget er at sikre fundamentet og retningen for kommunens fremadrettede 
boligsociale indsats. Måler 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 anbefalinger til typer af tryghedsskabende 
tiltag mellem kommune og civilsamfund, som kan inspirere og være drivkraft i en kommende 
boligsocial indsats. 

Baggrund
Formålet med tredje møde i opgaveudvalget er at præsentere arbejdsgruppens arbejde som skal 
danne et godt grundlag for at kunne levere et overblik over udfordringer og behov for en boligsocial 
indsats i kommunen samt at opstille retningsanvisende principper for en sammenhængende og 
helhedsorienteret boligsocial indsats. Endelig er formålet med mødet desuden at samle ideer til 
tryghedsskabende tiltag.

Der vil være en kort runde, hvor de to nye medlemmer af opgaveudvalget vil præsentere sig samt 
udlevering af ny ”blå-bog” med præsentation af alle medlemmer af udvalget. Endvidere vil der blive 
orienteret om, at det aflyste møde i december vil blive erstattet af et nyt møde 5 mandag den 9. 
april 2018 kl. 17-19.

Den mundtlige præsentation af arbejdsgruppens arbejde leveres af to borgermedlemmer fra 
udvalget. Efterfølgende vil der være gruppedrøftelse af bidraget med henblik på at give et overblik 
over udfordringer og behov for en boligsocial indsats.
Der opsamles i plenum. Forvaltningen vil efterfølgende opsamle og bearbejder gruppernes input.

Herefter vil der være en introduktion til at arbejde med principper for det boligsociale arbejde i form 
af et kort oplæg fra forvaltningen. Introduktionen skal, sammen med arbejdsgruppens 
tilbagemelding, bruges til en efterfølgende drøftelse i grupper ud fra forskellige temaer, hvortil der 
vil være yderligere inspirationsmateriale og spørgsmål. Drøftelserne samles op i plenum. 
Forvaltningen vil efterfølgende bearbejde input og kommentarer til opstilling af principper.

Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer:

 Velkomst og præsentationsrunde
 Status, overblik og tidsplan
 Præsentation af arbejdsgruppens arbejde
 Gruppedrøftelse af udfordringer og behov
 Introduktion til at arbejde med principper
 Drøftelse i temagrupper
 Opsamling 
 Næste 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.
2. At møde 5 afholdes den 9. april 2018 kl. 17-19.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Anne Hjorth bød velkommen til det tredje møde i opgaveudvalget. 
Hun bød også velkommen til to nye medlemmer – Leif Madsen, som er nyt borgermedlem, og til 
nyvalgt politiker Katarina Ammitzbøll, som fremover deltager i udvalget. 

Som erstatning for det aflyste møde i december, er der planlagt et nyt femte og sidste møde i 
udvalget mandag den 9. april 2018. Endvidere var dagens møde forlænget med en time for at give 
plads til at udvalgets medlemmer kunne udveksle erfaringer og synspunkter. 

Siden mødet i oktober har en arbejdsgruppe bestående af fem borgermedlemmer og fem fagfolk 
mødtes to gange for at arbejde med udfordringer og behov for en boligsocial indsats i kommunen, 
og arbejdsgruppen har taget de første skridt til at beskrive nogle temaer, som kan bruges som 
udgangspunkt for det videre arbejde i udvalget med bl.a. at opstille principper for det fremadrettede 
boligsociale arbejde i kommunen. 

Mette Wolstrup Nørlev og Ole Lund Petersen fremlagde arbejdsgruppens arbejde, herunder udkast 
til fire temaer. Medlemmerne blev opfordret til at notere deres input på et notatark under tre 
overskrifter jf. kommissoriet. Det vil sige: Overblik over udfordringer og behov, retningsanvisende 
principper og ideer til typer af tryghedsskabende tiltag. Notaterne blev indsamlet til brug for 
forvaltningens videre arbejde.

To spørgsmål har især været udgangspunkt for arbejdsgruppens arbejde: 1) Hvad ser vi omkring 
udfordringer, behov og potentialer? og 2) hvilke temaer kan en boligsocial indsats omhandle? 
Arbejdsgruppen var nået frem til udkast til fire temaer:  

1. ”Dynamisk samarbejde”, da arbejdsgruppen oplever et behov for styrkede samarbejder på 
forskellige planer. 

2. ”Indsatsområder”, som tager udgangspunkt i, at behovene er forskellige i de enkelte 
boligområder. 

3. ”Mennesket med ansvar”, som bygger på spørgsmålet om, vi kan få alle i tale.
4. ”Strukturelle udfordringer”, som ligger udenfor rammen af opgaveudvalgets arbejde, og 

som er et vilkår, det er nødvendigt at være bevidst om.

Efter præsentationen var der gruppedrøftelse af arbejdsgruppens oplæg med besvarelse af, hvad 
de tre vigtigste udfordringer er, som kalder på en boligsocial indsats og hvad der er de tre vigtigste 
behov, som en boligsocial indsats skal imødekomme. Der var opsamling fra grupperne i plenum og 
der blev endvidere stillet spørgsmål til arbejdsgruppen om indholdet i deres temaer. Derudover 
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blev opgaverne i kommissoriet for opgaveudvalgets arbejde og yderligere behov for input og fakta 
for at kunne opstille princippet drøftet.

Herefter introducerede Nanna Helsted med et oplæg til arbejdet med principper for det boligsociale 
arbejde. Introduktionen blev indledt med et faglig input inspireret af den netop udkomne bog ”Fra 
ghetto til blandet by”, der bygger på et forsknings- og udviklingsprojekt ”By i balance” gennemført 
af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. 

Opgaveudvalgets hidtidige debatter og arbejdsgruppens præsentation med udkast til temaer var 
opsamlet og bearbejdet til et forslag til temaer, som kunne danne grundlag for udvalget drøftelse af 
principper for det boligsociale arbejde. Forslag til temaerne var følgende: 

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

Herefter var der en kort introduktion til, hvordan udvalget kunne arbejde med principper. Et princip 
skal vise retning, afspejle hvilke værdier man ønsker, være kortfattet, kontant formuleret og have 
en tydelig hensigt. 

Med udgangspunkt i de opstillede forslag til temaer, arbejdede medlemmerne i grupper, hvor de 
efter eget ønske, udvalgte enkelte temaer, som de begyndte at kvalificere til principper. 

Hver gruppe fremlagde i plenum deres arbejde, som forvaltningen efterfølgende bearbejder til 
opstilling af principper til brug på næste møde. 

Bilag
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